مش
گ
ن
ك
ش
روح مذا رات وراي هبان
سال 3131
خ
ب
ش اول
( فروردين ات شهريور)

سرشناسه :جمعی از پژوهشگران

عنوان و نام پديدآور :مشروح مذاكرات شوراي نگهبان ،سال  ،3131بخش اول (فروردين تا شهريور)/
تحقيق و تنقيح جمعی از پژوهشگران.
مشخصات ناشر :تهران :شوراي نگهبان ،پژوهشكده شوراي نگهبان.3135 ،
ISBN : 978-600-8378-22-8
 831ص .؛  ۲3 × ۲۲سم.
وضعيت فهرستنويسي :فيپا
يادداشت :نمايه.
موضوع :شوراي نگهبان  --صورت مذاكرات
موضوعShoraye negahban -- Publication of proceeding :
ردهبندي كنگره5 3131 :م3شKMH۲53۲/

ردهبندي ديويي133/55۰5 :

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
سال 3131
بخش اول ( فروردين تا شهريور)
تحقيق و تنقيح :جمعي از پژوهشگران به ترتيب حروف الفبا:
عمار اميري آرانی ،حسين امينی پزوه ،محمدحسن باقري ،علی تقینژاد ،محمد برزگر خسروي ،عباس حسنخانی ،سيد احمد
حسينیپور اردكانی ،حميدرضا صادقيان ،حسين فاتحیزاده كلخوران ،كاظم كوهی اصفهانی ،محمد مهاجري ،محمد ميثم ندافپور
پيادهسازي و تنظيم :محسن بيات ،سيد حامد چاوشی ،عليرضا صحتقول نيكی ،ياسر مجاهد ،رضا ناديزاده و سعيد همّتيار
ناشر :پژوهشكده شوراي نگهبان
چاپ اول :بهار  3131ـ تيراژ 5۰۰ :جلد  -قيمت 33۰۰۰ :تومان
شابك318-0۰۰-8118-۲۲-8 :
تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرنی ،كوچه شهيد دهقانینيا (خسرو سابق) ،پالك 3۲
تلفن۰۲3- 881۲5۰35 :
nashr@shora-rc.ir

3 7 8 2 2 8

فكس۰۲3- 881۲5۰8۰ :
www.shora-rc.ir

7 8 6 0 0 8

9

پاسخ :بلي ،كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده ()5

مشروح مذاكرات جلسه 1131/0/1

قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تبصره ماده ( )26قانون

مشتمل بر موضوعات زير:

آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ،شامل اعضاي هيئت

 )1نطق پيش از دستور
 )2طرح استفساريه تبصره ماده ( )67قانون آييننامه داخلي
مجلس شوراي اسالمي
 )0اليحه تجارت (اعاده شده از شوراي نگهبان)

علمي دانشگاهها و كليه افرادي كه از دستگاههاي مذكور حقوق
دريافت ميكنند نيز ميباشد».

آقاي جنتي ـ خب ،تبصره ماده ( 1)10را بخوانيد.
منشي جلسه ـ تبصرهي ماده ( ،)10الحاقی « :313۲/1/8تبصره-
در هر دوره مجلس ،نمايندگان ميتوانند حداكثر پنج نفر از
كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده ( )5قانون
مديريت خدمات كشوري را براي بهكارگيري در دفتر ارتباطات
مردمي جهت امور مشاورهاي ،اداري و خدماتي از دستگاه

تالوت آياتي چند از کالماهلل مجيد

ذيربط ،درخواست نمايند .در اين صورت با هماهنگي دستگاه

نطق پيش از دستور

مبدأ ،درخواست مأموريت افراد مورد نظر ،معمول و شخص يا

آقاي جنتي ـ دستور اين هفته ،دو قسمت عمده دارد كه شامل

اشخاص مزبور به دفتر ارتباطات مردمي نماينده ،مأمور ميشوند.

مصوبهي مجلس و مصوبهي مربوط به اليحهي تجارت است؛
بفرماييد.

و مقررات مربوطه ،بر عهده دستگاه مأموركننده ميباشد و ميزان
اضافهكار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموريت ماهيانه و

طرح استفساريه تبصره ماده ( )76قانون
آييننامه داخلي مجلس شورای اسالمي

مرخصي استفادهشده توسط رئيس دفتر نماينده ،به دستگاه ذيربط
اعالم ميشود»... .

منشي جلسه ـ «طرح استفساريه تبصره ماده ( )26قانون آييننامه
داخلي مجلس شوراي اسالمي

حقوق ،مزايا ،حق مأموريت و اضافهكار اين مأموران ،طبق قوانين

3

آقاي جنتي ـ بله ،طبق همان بيانی كه در سطر اول آن هست،

3

موضوع استفساريه :آيا منظور از كاركنان يا كارشناسان
دستگاههاي مشمول ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري

۲

مصرح در تبصره ماده ( )26قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي
اسالمي ،اعضاي هيئت علمي دانشگاهها نيز ميباشد يا خير؟

 .1طرح استفساريه تبصره ماده ( )10قانون آييننامه داخلی مجلس شوراي
اسالمی در تاريخ  3131/3/۲3به تصويب مجلس شوراي اسالمی رسيد.
اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون
اساسی ،طی نامهي شماره  3۲3/1333مورخ  3131/3/۲0به شوراي
نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در جلسهي
مورخ  ،3131/۲/1نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين
شرع و قانون اساسی را طی نامهي شماره  31/3۰۲/133مورخ 3131/۲/1
به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.
 .2ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري مصوب « :3180/1/8ماده -5
دستگاه اجرايی :كليه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات يا نهادهاي
عمومی غيردولتی ،شركتهاي دولتی و كليه دستگاههايی كه شمول قانون
بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است ،از قبيل شركت ملی نفت ايران،
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،بانك مركزي ،بانكها و
بيمههاي دولتی ،دستگاه اجرايی ناميده میشوند».

 .0ماده ( )10آييننامه داخلی مجلس شوراي اسالمی مصوب « :3113ماده
 -10در راستاي ايفاي هر چه بهتر وظيفه نمايندگی ،همچنين حفظ شأن
و منزلت مجلس و جايگاه حقيقی نمايندگان ،هيئت رئيسه میتواند به
منظور برقراري ارتباط مؤثر (ديداري ،شنيداري ،مكتوب) نمايندگان با
موكالن و نمايندگان دستگاههاي اجرايی و نهادهاي رسمی و غير رسمی
در مركز و حوزه انتخابيه با اختصاص فضاي فيزيكی مناسب (دفاتر كار
و مالقات عمومی) هرگونه امكانات سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز
را در شأن نظام جمهوري اسالمی فراهم نمايد .اعتبارات مورد نياز در
بودجه ساالنه مجلس پيشبينی میشود».
 .4ادامهي تبصرهي الحاقی به ماده ( )10آييننامه داخلی مجلس مصوب
 ...« :313۲/1/8افزايش كليه حقوق قانونی اين مأموران از جمله ارتقاء،
افزايش حقوق سنواتی ،افزايش گروه و رتبه و ساير موارد مشابه در
دوران مأموريت اين افراد همانند ساير كاركنان دستگاه ذيربط میباشد.
تعداد افراد مورد نياز هر حوزه انتخابيه با توجه به تعداد نمايندگان ،تعداد
شهر و روستا ،جمعيت و وسعت ،شرايط اقليمی و جغرافيايی و ساير
قابليتهاي هر حوزه توسط كميسيون تدوين آييننامه داخلی مجلس
تعيين میشود .پس از اعالم پايان مأموريت ،دستگاه ذيربط موظف است
اين افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموريت و يا پست همتراز
به كار گيرد .اين مصوبه نافی تبصره ( )1ماده ( )۲قانون استخدامی
كاركنان مجلس شوراي اسالمی مصوب  311۲/8/۲1مجلس شوراي
اسالمی نمیباشد».
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هر دستگاهی بايد اين افراد را [به عنوان مأمور به دفتر

دستگاهها «میتوانند» اين كار را بكنند.

ارتباطات مردمی نماينده بفرستد].

آقاي عليزاده ـ بله ،ابتدا اجباري بود ،ولی با اشكال ما ،مجلس

آقاي عليزاده ـ [طبق مصوبهي اوليهي مجلس مصوب

آن را اختياري كرد.

 ]313۲/3/۲8دستگاهها مجبور بودند كه كارمندان خود را به

آقاي رهپيك ـ منتها بحث اين است كه اين نمايندگان سراغ

عنوان مأمور در اختيار نمايندگان قرار دهند .ما به آن مصوبه

دانشگاهها میرفتند و از كاركنان آنجا مأمور میگرفتند؛ ولی

اشكال گرفتيم كه مجلس [در مصوبهي اصالحی مصوب

حاال سراغ دانشگاهها میروند و میگويند اعضاي هيئت علمی

3

آنها بيايند و مشاور ما بشوند .حاال بحث سر اين است كه آيا

آقاي رهپيك ـ بله ،دستگاهها طبق مصوبهي اول مجلس،

اعضاي هيئت علمی دانشگاهها هم جزء آنها [= كاركنان و

«موظف» بودند [كه كارمندان خود را به دفاتر نمايندگان

كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده ( )5قانون مديريت

بفرستند] ،ولی با اشكالی كه ما به آن گرفتيم ،گفتند كه

خدمات كشوري] هستند يا نه؟

 ]313۲/1/8به دستگاهها اختيار داد كه اين كار را انجام بدهند.

آقاي هاشميشاهرودي ـ فرقی نمیكند.
 .1طرح اصالح موادي از آييننامه داخلی مجلس شوراي اسالمی مصوب
 313۲/3/۲8در ماده ( )5بيان میداشت« :ماده  -5تبصره زير به ماده ()10
قانون الحاق میشود :تبصره -در هر دوره مجلس ،نمايندگان میتوانند
حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده ()5
قانون مديريت خدمات كشوري را براي بهكارگيري در دفتر ارتباطات
مردمی ،جهت امور مشاورهاي ،اداري و خدماتی ،از دستگاه ذيربط
درخواست نمايند .در اين صورت ،دستگاه موظف است شخص يا
اشخاص مزبور را به دفتر ارتباطات مردمی نماينده ،مأمور كند .حقوق،
مزايا ،حق مأموريت و اضافهكار اين مأموران ،طبق قوانين و مقررات
مربوطه ،بر عهده دستگاه مأموركننده میباشد و ميزان اضافهكار تا سقف
مصوب اداره مربوطه و مأموريت ماهيانه و مرخصی استفادهشده توسط
رئيس دفتر نماينده به دستگاه ذيربط اعالم میشود .افزايش كليه حقوق
قانونی اين مأموران ،از جمله ارتقاء ،افزايش حقوق سنواتی ،افزايش
گروه و رتبه و ساير موارد مشابه در دوران مأموريت اين افراد ،همانند
ساير كاركنان دستگاه ذيربط میباشد .پس از پايان مأموريت ،دستگاه
ذيربط موظف است اين افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از
مأموريت و يا پست همتراز به كار گيرد .اين مصوبه نافی تبصره ( )1ماده
( )۲قانون استخدامی كاركنان مجلس شوراي اسالمی مصوب
 311۲/8/۲1مجلس شوراي اسالمی نمیباشد» .شوراي نگهبان ،پس از
بررسی اين مصوبه ،در نامهي شماره  3۲/1۰/5۰۰5۰مورخ 313۲/۲/5
نسبت به اين ماده ،چنين اظهار نظر كرد« :در ماده ( )5موضوع الحاق يك
تبصره به ماده ( )10قانون ،موظف نمودن دستگاهها به مأمور نمودن
اشخاص ،موجب اخالل در نظام اداري صحيح میگردد؛ بنابراين مغاير
بند ( )3۰اصل ( )1قانون اساسی است .همچنين اطالق اين تبصره
نسبت به تعداد اشخاص در مواردي كه نياز نيست و سبب ايجاد
تشكيالت اداري غير ضرور میگردد ،مغاير بند ( )3۰اصل ( )1قانون
اساسی شناخته شد» .در مصوبهي اصالحی مجلس مصوب ،313۲/1/8
جملهي «در اين صورت دستگاه موظف است شخص يا اشخاص مزبور
را به دفتر ارتباط مردمی نماينده مأمور كند» ،از تبصرهي موضوع ماده ()5
حذف و جملهي «در اين صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ ،درخواست
مأموريت افراد مورد نظر معمول و شخص يا اشخاص مزبور به دفتر
ارتباط مردمی نماينده ،مأمور میشوند» جايگزين آن شد .در نهايت ،اين
مصوبه در تاريخ  313۲/1/۲۰مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

آقاي رهپيك ـ با توجه به اينكه دانشگاهها احكام خاص دارند
و اعضاي هيئت علمی ،از نظر استخدامی و پرداخت حقوق،
احكام خاص دارند[ ،در شمول حكم تبصره ماده ( )10بر آنها]
ترديد ايجاد میشود.
آقاي مدرسييزدي ـ ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشوري
شامل آنها [= اعضاي هيئت علمی دانشگاهها] هم میشود.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،شامل آنها هم میشود.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي جنتي ـ اين ماده ،همان دستگاههاي اجرايی را شمرده و
خيلی طول و تفصيل هم داده است.
آقاي يزدي ـ ماده ( )5را اينجا هم آورده است.
آقاي اسماعيلي ـ خب ،اينها با اين تفسير چه میگويند؟
آقاي يزدي ـ  ...شركتهاي دولتی و كليه دستگاههايی كه
شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است ،مثل
شركت ملی نفت ايران  . ...ماده ( )5قانون مديريت خدمات
كشوري ،دستگاههاي اجرايی را معنا كرده است.
آقاي جنتي ـ بله ،احتماالً اين استفساريه اشكالی نداشته باشد.
اگر كسی ايرادي ندارد ،رأي بگيريم.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان فقها ،اين تفسير را خالف شرع
میدانند بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ همهي دانشگاهها را گفته است كه شامل میشوند؟
آقاي مدرسييزدي ـ دانشگاههايی كه از بودجهي قانونی
استفاده میكنند.
آقاي رهپيك ـ در اينجا دو تا بحث است :يك بحث اينكه آيا
به طور كلی ماده ( ،)5شامل دانشگاهها میشود يا نه؟ البته
دانشگاههاي دولتی علیالقاعده جزء مؤسسات دولتی محسوب
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میشوند .يك بحث ديگر اين است كه اين استفساريه ،اطالق

داخلی مجلس] نگفته كه هر نماينده پنج تا مشاور داشته باشد،

دارد يا نه؟ اعضاي هيئت علمی دانشگاهها ،شامل دانشگاههاي

بلكه گفته است اين تعداد ،با توجه به تعداد افراد مورد نياز و

غير دولتی هم میشود و رفع اين عنوان به آن است كه باالخره

تعداد نمايندگان باشد .ما در آن تبصره يك ايراد ديگري هم

اين استفساريه گفته است كه اين حكم ،در حدود ماده ()5

گرفته بوديم كه در همين خصوص بود .در مصوبهي اوليه گفته

قانون مديريت مُجرا است.

بود كه تعداد افراد مشاور تا پنج نفر است كه ما بعداً ايراد

آقاي عليزاده ـ دستگاههاي اجرايی با هم فرق دارند .منظور از

گرفتيم و گفتيم تعداد پنج نفر ،زياد است .آخر سر اينگونه شد

اين دستگاه اجرايی كه در اينجا آمده است ،دستگاه اجرايی در

كه« :تعداد افراد مورد نياز هر حوزه انتخابيه ،با توجه به تعداد

قانون اساسی نيست .كليهي دستگاههاي اجرايی ،دستگاههايی

نمايندگان ،تعداد شهر و روستا ،جمعيت و وسعت ،شرايط

هستند كه در مملكت كار انجام میدهند.

اقليمی و جغرافيايی و ساير قابليتهاي هر حوزه ،توسط

آقاي مدرسييزدي ـ دانشگاه خصوصی ،خودش خواسته پول

كميسيون تدوين آييننامه داخلی مجلس تعيين میشود» 3.يعنی

بدهد و اين اختيار را هم دارد؛ يعنی دانشگاه خصوصی ،عضو

نگفته است كه حتماً بايد پنج تا مشاور باشد ،بلكه دست

هيئت علمی خود را به صورت خصوصی مأمور میكند و

خودشان است؛ ولی تا پنج مشاور ،میتوانند بگيرند.

خودش پول و حقوق آنها را میپردازد.
آقاي رهپيك ـ نه ،دانشگاه خصوصی نمیتواند افراد را مأمور
كند .كارمندان و اعضاي هيئت علمی را از دانشگاه و دستگاههاي
خصوصی نمیتوان به دستگاههاي دولتی مأمور كرد.

آقاي جنتي ـ در عمل ،همين طور است.

۲

اليحه تجارت (اعادهشده از شورای نگهبان)
منشي جلسه ـ دستور دوم ،مواد ( )3تا (« )3۰۰اليحه تجارت
1

آقاي مدرسييزدي ـ نه ،از دانشگاه خصوصی ،به دفتر

(اعاده شده از شوراي نگهبان)» است.

نمايندهي مجلس مأمور میكند.

آقاي مؤمن ـ ايرادي كه شما در مرحلهي قبل گرفته بوديد مبنی

آقاي رهپيك ـ در مقررات استخدامی ،اينطور تعريف نشده است.

بر اينكه اين مصوبه خالف قانون اساسی است ،در اينجا ثبت

آقاي يزدي ـ [ماده ( )5در تعريف دستگاههاي اجرايی گفته]:
«كليه وزارتخانهها ،مؤسسات .»...
آقاي مدرسييزدي ـ اين كه خوانديد چه ربطی به مسئلهي ما
پيدا میكند؟
آقاي يزدي ـ باالخره وزارت علوم هم يكی از اين وزارتخانهها
است و دانشگاهها هم زيرمجموعهي وزارت علوم هستند.
آقاي عليزاده ـ بله ،منظور از دستگاه دولتی ،همين است .اگر
آقايان فقها ،اين تفسير را خالف شرع میدانند بفرمايند .اگر همهي
آقايان اين تفسير را خالف قانون اساسی میدانند بفرمايند.
آقاي مدرسييزدي ـ يك نماينده مجلس میتواند تا پنج مشاور
داشته باشد .حاال آمديم و آخرش ،نمايندهي مجلس در
دستگاههاي اجرايی ،مشاوران مدّ نظرش را پيدا نكرد .در اين
صورت ،تكليف چيست؟
آقاي جنتي ـ اين گونه قوانين ،معموالً تشريفاتی است و فقط
يك خرج زيادي براي دولت درست میكند.
آقاي مدرسييزدي ـ اين [مشاوره دادن به نمايندهي مجلس]،
واقعاً كار محسوب میشود؟
آقاي عليزاده ـ البته [تبصره الحاقی به ماده ( )10قانون آييننامه

 .1ذيل تبصرهي ماده ( )10قانون آييننامه داخلی مجلس شوراي اسالمی
الحاقی .313۲/1/3۲
 .2نظر شماره  31/3۰۲/133مورخ  3131/۲/1شوراي نگهبان« :عطف به
شماره  3۲3/1333مورخ  ،3131/3/۲0طرح استفساريه تبصره ماده ()10
قانون آييننامه داخلی مجلس شوراي اسالمی مصوب جلسه مورخ
بيست و چهارم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي
اسالمی در جلسه مورخ  3131/۲/1شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت كه مغاير با موازين شرعی و قانون اساسی شناخته نشد».
 .0اليحه تجارت در تاريخ  3183/3/5به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين
اليحه ،پس از ارسال به مجلس شوراي اسالمی ،طبق اصل ( )85قانون
اساسی در تاريخ  313۰/3۰/0به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس شوراي اسالمی رسيد كه مجلس شوراي اسالمی نيز در تاريخ
 3133/3/۲1با اجراي آزمايشی آن به مدت پنج سال موافقت كرد .اين
مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون اساسی،
طی نامهي شماره  333/0151مورخ  3133/۲/31به شوراي نگهبان ارسال
شد .اين مصوبه ،تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس
شوراي اسالمی رفت و برگشت داشته است .شوراي نگهبان اين مصوبه
را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسهي مورخ  3133/۲/۲۰و در
مرحلهي دوم در جلسات مورخ  3131/۲/3۰ ،3131/۲/1و 3131/1/۲۰
بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت اين مصوبه با اصل ( )85قانون
اساسی را طی نامههاي شماره  33/1۰/30035مورخ  3133/۲/۲3و
 31/3۰۰/3331مورخ  3131/1/۲1به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.
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نشده است؛ همان نامهاي كه آقاي عليزاده به استناد اصل ()85

آقايان [= فقهاي شورا] گفتند كه ما اين مصوبه را به مجمع

قانون اساسی 3به مجلس نوشتند و گفتند كه اگر اليحهي

مشورتی فقهی قم بفرستيم تا آنها هم از جهت اينكه آيا

تجارت به اين ترتيب در كميسيون داخلی مجلس رسيدگی

ضرورت دارد كه اين مصوبه در كميسيون مطرح بشود يا نه،

بشود ،خالف قانون اساسی است .شما اين مصوبه را از اين

نظر بدهند .اعضاي مجمع مشورتی فقهی يك توجيهاتی

جهت [= مغايرت با اصل ( ،])85رد كرديد ۲.حاال هم مجلس

نوشتهاند كه هنوز نامهي آن را به صورت رسمی براي ما

كار ديگري روي آن نكرده است؛ همان مصوبهي قبلی را عيناً

نفرستادهاند .با حاجآقاي جنتی هم جلساتی داشتيم و

فرستاده است .شما در نامهاي كه نوشتهايد ،علتی را ذكر كرديد

صحبتهايی شد و بعد در جلسهي شوراي نگهبان اين

و گفتيد اين مصوبه خالف قانون اساسی است و كميسيون

جريانها مطرح شد .آنها [= نمايندگان مجلس] آمدند گفتند

نمیتواند آن را تصويب بكند؛ به خاطر اينكه ضرورتی ندارد.

قانون تجارت كه قسمت اول آن قبالً در سال  3133تصويب

اين اشكال ،به اين مصوبهي فعلی هم عيناً باقی است .اين ايراد

شده است ،در فرانسه ( )33۰سال سابقه داشته است 1.در آن

را در مجلس اصالح نكردهاند.

زمان ،اين قانون در كميسيون [قوانين عدليه] مجلس تصويب

آقاي عليزاده ـ ما اين ايرادي را كه فرموديد ،به اين مصوبه

شده ،ولی در خود مجلس تصويب نشده است .در سال 3131

گرفتيم .بعد نامهي ما به مجلس رفت و بعد هم آنجا ماند.

كه قسمت شركتهاي آن اصالح شده است مصوب كميسيون

 .1اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران« :سِمَت
نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست .مجلس
نمیتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتی واگذار كند ولی در
موارد ضروري میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل
هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلی خود تفويض كند .در اين صورت
اين قوانين در مدتی كه مجلس تعيين مینمايد به صورت آزمايشی اجرا
میشود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود»... .
 .2نظر شماره  33/1۰/30035مورخ  3133/۲/۲3شوراي نگهبان در
خصوص اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس شوراي اسالمی« :رئيس محترم مجلس شوراي اسالمی
عطف به نامه شماره  333/0151مورخ  ،313۰/۲/31اليحه تجارت
مصوب جلسه مورخ بيست و سوم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و
يك مجلس شوراي اسالمی كه طبق اصل هشتاد و پنجم ( )85قانون
اساسی در جلسه مورخ  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و حقوقی به
تصويب رسيده بود ،در جلسه مورخ  3133/۲/۲۰شوراي نگهبان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعالم میگردد:
 نظر به اينكه طبق اصل ( )85قانون اساسی ،مجلس نمیتواند اختيارقانونگذاري را به شخص يا هيئتی واگذار كند ،فقط در موارد ضروري
میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به كميسيونهاي داخلی خود
تفويض نمايد ،با توجه به اينكه قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و
امور مربوطه به طور طبيعی و عادي جريان دارد و خأل قانونی به نحو
كلی كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ
ضرورتی براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشی
بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست ،عالوه بر وجود ابهامات و
اشكاالت عديده در اين مصوبه ،با عنايت به مراتب مذكوره ،تصويب آن
توسط كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی ،مغاير اصل
( )85قانون اساسی تشخيص داده شد.
به فرض اينكه قانون موجود در برخی موارد احتياج به تغيير و اصالح يا
تكميل داشته باشد ،بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود.
محمدرضا عليزاده  -قائممقام دبير شوراي نگهبان»

مشترك مجلسين شورا و سناي آن زمان است 3.بعد هم در
طول زمان تغييرات زيادي در امور تجاري و جريان مربوط به
تجارت اتفاق افتاده است و قانون تجارت فعلی هم اگر چه
وجود دارد ،ولی عمدتاً يك قانون تقريباً بیاثري است؛ يعنی
با توجه به اوضاع روز ،چيزي براي گفتن ندارد .از آن طرف
هم مقام معظم رهبري فرمودهاند كه آقايان [= فقهاي شورا]،
قوانين قبل از انقالب را بررسی بكنند و آنچه را كه خالف
شرع است بيان بكنند 5.آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی قم
 .0قانون تجارت ،مصوب  3133/۲/31كميسيون قوانين عدليه مجلس
شوراي ملی است كه مقتبس از قانون تجارت فرانسه مصوب 38۰1
ميالدي ،معروف به «كد ناپلئون» است.
 .4اليحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 3131/3۲/۲3
كميسيون مشترك مجلسين.
 .5به عنوان نمونه ،در تاريخ  3103/3/31دبير جامعه مدرسين حوزه علميه
قم طی نامه شماره /۲13/3۰8ج خطاب به فقهاي شوراي نگهبان بيان
داشت« :همه میدانيم كه هدف اساسی انقالب اسالمی مردم ،استقرار
نظام و حكومت الهی و پياده شدن احكام اسالم عزير است .و متأسفانه
در بسياري از موارد كه قوانين نظام سابق مالك عمل است ،مواردي بر
خالف موازين شرع مقدس يافت میشود كه اصل چهارم قانون اساسی
تشخيص و تصميمگيري در اين موارد را به عهده فقهاي شوراي نگهبان
گذاشته است .در جلسهاي كه روز پنجشنبه  03/3/8با حضور حدود ۲۰
نفر از اعضاي جامعه مدرسين در محضر مبارك مقام معظم رهبري دامت
بركاته برگزار شد پس از طرح اين مطلب معظمٌله فرمودند« :اين وظيفه
شوراي نگهبان است و الزم است شوراي نگهبان براي انجام اين منظور
كميتهاي تشكيل دهد تا به قوانين گذشته از اين نظر رسيدگی كنند و من
از اين جهت حمايت میكنم».
علیهذا جامعه مدرسين حوزه علميه قم انتظار دارد هر چه زودتر اين
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محبت كردند بيست و چند ماده از اين مصوبه تجارت را
بررسی كردهاند .با اينكه اولين جلسهي آنها در اين موضوع بود
و كارِ سختی هم بود ،ولی بيست و پنج ماده را جواب دادهاند.
به نظر من ،پس از يكی دو ماه كه كار آنها پيشرفت بكند ،با
سرعت بيشتري بررسی خواهند كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مشخص است كه چه موادي است؟
آقاي عليزاده ـ وقتی روشن بشود كه آقايان فقها در هر كدام از
موارد چه مبنايی را قبول دارند[ ،كار بررسی اين مصوبه با
سرعت بيشتري پيش میرود].
آقاي سوادکوهي ـ جناب آقاي عليزاده ،به نظر من نامهاي را كه
شما به مجلس نوشتهايد بخوانيد تا ببينيم مصوبه تغيير كرده
است يا نه .اين نامه كه حضرت عالی امضا كردهايد در تاريخ
 3133/۲/۲3بوده است 3.با توجه به اين وجهی كه شورا ايراد
گرفته است ،اين مصوبهي فعلی هم اشكال دارد؛ آن ايراد اآلن
هم مرتفع نشده است .به نظر من اآلن بالتكليفی در شرايط
فعلی با آزمايشیشدن اين قانون خيلی بيشتر میشود و با
آزمايشیكردن ،نمیتوان وضعيت مطلوبی را پيشرو داشت.
آقاي ابراهيميان ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .حقيقت آن اين است
كه ما بايد يك مقدار واقعنگر و واقعبين باشيم .اين ( )31۰۰تا
ماده متضمن مسائل خيلی زيادي است كه خيلی از آنها يك
استثنائاتی بر همان قواعد سنتی و حتی نظرات مشهور فقهی
است و تأسيسات جديدي در آن وجود دارد .اگر آن مالك اول
را بگيريم ،يعنی اين قانون در صحن علنی مجلس مطرح بشود،
براي كشور يك مشكالتی ايجاد میشود؛ براي اينكه اجراي

كميته را تشكيل داده تا به اين خواسته خدايی جامعه عمل بپوشانند.
جامعه مدرسين نيز از همكاري در اين زمينه دريغ نخواهد داشت».
دبير وقت شوراي نگهبان نيز در پاسخ به نامهي فوق طی نامهي شماره 3۲۰3
مورخ  3103/3۰/3بيان داشت« :جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم
عطف به نامه شماره/۲13/3۰8ج مورخ  03/3/31اشعار میدارد:
نامه ارسالی آن جامعه محترم در جلسه رسمی شوراي نگهبان مطرح و
فقهاء اين شورا آمادگی خود را براي عمل به اين وظيفه شرعی و قانونی
اعالم میدارند و انتظار دارند همانگونه كه در نامه مرقوم شده است آن
جامعه محترم به هر نحوي مقتضی میداند مواردي را كه در قوانين
باقيمانده از نظام سابق خالف موازين شرع است به دبيرخانه شورا اعالم
فرمايند تا عمل به اين وظيفه از سرعت مطلوب برخوردار باشد.
الزم به تذكر است كه از قوه قضائيه نيز تقاضاي همكاري شده است »...
 .1نظر شماره  33/1۰/30035مورخ  3133/۲/۲3شوراي نگهبان در
خصوص اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس شوراي اسالمی.

دائمی اين قانون با اين همه گستردگی كه دارد ،بعد از الزماالجرا
شدن فوري آن ،نواقصی را آشكار میكند .اين ايده كه اين قانون
به صورت آزمايشی تصويب بشود ،ايدهي خوبی بود .اين نظر
شوراي نگهبان هم كه نبايد از تصويب آزمايشی قوانين به عنوان
يك قاعده عام استفاده كنيم و مقررات بايد سير عادي خود را
طی كند و ابتدا در كميسيونها مطرح بشود ،اين هم ايراد خوبی
است و ما بايد پاي آن بايستيم ،ولی در مورد اليحهي تجارت به
خاطر گستردگی آن ،تصويب آزمايشی ،خود يك مصلحت است
و مقنن و مراجع علمی و حوزوي كشور فرصت بازنگري دارند
تا ايراداتی را كه در آن هست بيان كنند .بنابراين خود اين ايده بد
نيست .شما اين را ايراد گرفتيد و آقاي عليزاده در نامه به مجلس
مطرح كردند كه آقايان [= نمايندگان مجلس] میفرمايند تصويب
يكجاي آن ،به صورت قانونی دائمی ،به هر حال مشكالتی را به
دنبال میآورد .اآلن ( )3۰۰ماده از آن را به ما دادهاند و چون آن
را به صورت غير رسمی براي ما ارسال كردهاند ،ما فرصت داريم
ايرادهاي فقهی و يا قانون اساسی آن را مطرح كنيم و مجال
اصالح مجدد آن هم وجود دارد .حاال پيشنهاد و توصيهي بنده
اين است كه ما وارد بررسی و رسيدگی بشويم.
۲
آقاي يزدي ـ اين موضوع در آييننامهي مجلس آمده است.
مجلس در بعضی موارد ديگر هم مثل اين مصوبه عمل كرده
است كه گاهی اوقات كميسيون ،قانونی را تصويب میكند و
مجلس اجازه میدهد كه اين قانون براي پنج سال به صورت
آزمايشی اجرا شود.
آقاي عليزاده ـ در اين قانون هم اجازه داده شده كه براي پنج
سال اجرا شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ از اين نظر اشكال نمیكنيم ،بلكه از
حيث اينكه عمداً اين مصوبه را بدون تغيير به شورا ارسال
كردهاند اشكال میگيريم.
آقاي عليزاده ـ از اول كميسيون اين مصوبه را بررسی كرده
است؛ مجلس كه كاري نكرده است.
آقاي جنتي ـ باالخره ما بايد با ارفاق با قانون تجارت برخورد كنيم.
اگر بخواهيم سختگيري كنيم ،اين مصوبه همينطور میماند.
 .2ماده ( )308قانون آييننامه داخلی مجلس شوراي اسالمی (اصالحی
« :)3181/3/۲0ماده  -308در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد،
طبق اصل هشتاد و پنجم ( )85قانون اساسی اختيار تصويب آزمايشی
بعضی از قوانين را كه جنبه دائمی دارند به كميسيونهاي خود و تصويب
دائمی اساسنامه سازمانها ،شركتها ،مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت
را به كميسيونهاي خود يا به دولت تفويض میكند».
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آقاي مدرسي يزدي ـ ارفاق وقتی است كه توجيهی نداشته
باشيم؛ بله اگر توجيه داشته باشيم ،اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين قوانينی كه مواد متعددي دارد ،نه به صالح
مملكت است كه در [صحن علنی] مجلس تصويب بشود ،نه از
جهت تقنين كار درستی است .در مملكت ما هيچ قانون بزرگی
در مجلس تصويب نشده كه خوب از آب درآمده باشد .قانون
3
مدنی ما كه به اين عظمت است در مجلس مطرح نشده است
و قانون آييندادرسی كيفري كه از سال  3۲33در اين مملكت
اجرا شده در مجلس مطرح نشده است ۲.قانون تجارت اين
همه سال اجرا میشود و در مجلس مطرح نشده است 1.اآلن
هم قانون آييندادرسی كيفري جديد كه واقعاً يكی از افتخارات
تقنينی ما بعد از انقالب است ،اگر اين قانون هم [در كميسيون
داخلی به تصويب برسد و] در مجلس تصويب نشود ،قانون
بسيار خوبی خواهد شد .قانون مجازات اسالمی كه بعضی از
آقايان میگويند ايراد دارد ،واقعاً يك تحول بزرگی در حقوق
جزاي مملكت ما است كه آقايان زحمت كشيدهاند و اين قانون
تصويب شده است [نيز در كميسيون داخلی به تصويب رسيده
است] .اليحهي تجارت هم در كميسيون تصويب شده است و
ايرادات جزئی و شكلی دارد كه در عمل روشن میشود و بعد
حل میشود .قوانين بزرگ بايد اينطوري تصويب بشوند و بعد
در عمل ،مجريان و حقوقدانان عيب آن را تشخيص بدهند.
آقاي يزدي ـ بله ،اين يك نوع آزمايش است .اگر تكليف
مجلس را كمتر كنند ،خيلی مؤثر است.
آقاي عليزاده ـ بنابراين اآلن مجلس به صورت شكلی به
كميسيون اجازه داد كه اين اليحه را به صورت آزمايشی
تصويب كند .خب اآلن هم مجلس اين مصوبهي كميسيون را
به ما داده است .اينطور نشود كه اين مصوبه دوباره به مجلس
برگردد .در اين صورت ،به مجمع تشخيص مصلحت نظام
میرود و اين تا برود و دوباره به مجلس برگردد و بعد به اينجا
[= شوراي نگهبان] برسد ،آن وقت شما بايد زحمت بكشيد
يك بار كلّ مواد اين مصوبهي تجارت را ببينيد و يك بار هم
اين مصوبهاي كه از مجمع و مجلس آمده را ببينيد و بررسی

كنيد .همين اآلن كه اين مصوبه را به صورت غير رسمی
فرستادهاند ،بررسی آن را انجام دهيد .بررسی ( )3۰۰مادهي آن
ممكن است يك ماه طول بكشد .بعد هم مبانی آقايان فقهاء كه
در اين خصوص روشن بشود ،ديگر ادامهي كار سختی ندارد.
ما براي بررسی اين مصوبه بايد كار زيادي بكنيم.
آقاي جنتي ـ حاال بايد تبرعاً بررسی بشود.
منشي جلسه ـ «اليحه تجارت
كتاب اول -تجارت و مقررات حاكم بر آن
باب اول -تاجر و قائممقام تجارتي
ماده  -1تاجر شخصي است كه براي خود ،به هريك از اعمال زير
اشتغال دارد:
 -1تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي ،چه در آن
تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش ،اجاره و يا هر معامله
معاوضي ديگر».

آقاي عليزاده ـ [ماده ( )3قانون تجارت فعلی مصوب ،3133
تاجر را اينطور تعريف میكند« ]:تاجر كسي است كه شغل

معمولي خود را معامالت تجارتي قرار بدهد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اآلن ممكن است معامالتی كه تحت
اين عناوين نباشد وجود داشته باشد .اگر همان تعريف تاجر را
ارائه میدادند خيلی بهتر بود؛ چون بند اول خيلی وسيع است و
غير تاجر را هم در بر میگيرد .مثالً اگر به كسی ارثی برسد و
اتفاقاً بخواهد سهماالرث خود را بفروشد ،آيا اين ،تحصيل مال
منقول میشود؟
آقاي رهپيك ـ بايد اشتغال به كار تجارت داشته باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين تعريف ،شرط مداومت در
اشتغال نيامده است .وقتی حكم بند اول مطلق شد ،مصاديق
مطلق را هم در برمیگيرد.
آقاي اسماعيلي ـ قانون كه عوض شد  ...اين ،تأييد تجاري
بودن چنين اعمالی نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب پس بايد عدم شمول اينگونه
موارد را ذكر كنند .اگر اين به معناي تأييد تجاري بودن اين
اعمال نيست ،بايد مشخص شود .چون اآلن با اين تعريف
كسی هم كه يكبار ارث میبرد ،اگر بخواهد آن را بفروشد،

 .1قانون مدنی مشتمل بر ( )3115ماده در ده مرحله ،از تاريخ 31۰1/۲/38
تا  3133/8/8توسط مجلس شوراي ملی به تصويب رسيده است.
 .2قانون آيين دادرسی كيفري با عنوان «قوانين موقتی محاكمات جزائی»،
ابتدائاً در تاريخ  3۲33/5/1۰به تصويب كميسيون مجلس رسيده است.
 .0قانون تجارت مصوب  3133/۲/31مصوب كميسيون قوانين عدليه
مجلس شوراي ملی.

تاجر محسوب میشود ،در حالی كه يقيناً تاجر نيست.
آقاي رهپيك ـ تعريف تاجر در قانون فعلی بهتر بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند اول اين تعريف مطلق است ،لذا
كسی كه اتفاقاً يك ارثی میبرد و میخواهد ارث خود را
بفروشد ،يعنی كسی كه اتفاقاً تحصيل مال منقول كرده است و

78

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

قصد فروش هم دارد را شامل میشود .حاال آيا واقعاً به صرف

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه از صدر ماده ،اين را نفهميديم.

اين كار ،چنين شخصی تاجر میشود؟! مگر اينكه در وصف

آقاي رهپيك ـ مقصود اين است كه شغلش اين باشد.

اشتغال كه در ماده آمده است ،شرط استمرار ذكر شود.

آقاي عليزاده ـ من بعضی از كارها را در عمل نمیگويم .قبالً

آقاي رهپيك ـ مقصودشان همين بوده است.

هر كس بعضی از اسناد ،مثل چك و سفته و برات را صادر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب ،بايد ذكر بشود؛ اين

میكرد ،كار تجاري محسوب میشد؛ يعنی دعوا در اين

نقص در عبارت وجود دارد.

موضوعات ،دعواي تجاري محسوب میشد ،ولو اينكه غير

آقاي رهپيك ـ قانون فعلی نوشته است تاجر كسی است كه

تاجر هم اين كار را میكرد .اشتغال از جهت لغوي متضمن

شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد .اين تعريف

مداومت است؟ اگر اين باشد ،ما حرفی نداريم .من نمیدانم؛

بهتر بود.

هر چه آقايان میفرمايند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب آن را حذف كردهاند.

آقاي مؤمن ـ «اشتغال دارد» با «اشتغال يابد» فرق دارد .شايد

آقاي مدرسي يزدي ـ اشتغال معنايش همين است.

منظور از «اشتغال يابد» اين باشد كه فرد ،هميشه شاغل نباشد،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور از اشتغال ،استمرار آن است.

ولی منظور از «اشتغال دارد» اين است كه ظاهراً میتواند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كاري يك بار انجام گرفته باشد،

آقاي عليزاده ـ دائمی است يعنی مداومت دارد؛ عملِ معمولی

كسی نمیگويد او به اين كار اشتغال دارد.

او است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بله ،همينطور است.

آقاي رهپيك ـ مجلس ،مقصودش همين بوده است .اشتغال

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اشكال قانون اساسی و

يعنی همان استمرار آن ،ولی همين موضوع هم محل اختالف

شرعی ندارد.

[در ميان صاحبنظران] است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فردا تمام احكام سفت و سخت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشتغال ،يكبار فروش را هم در

تاجر به عهدهي اين يك نفر هم بار میشود .اشكال اين است

برمیگيرد .اقالً اگر تصريح كنند بهتر است؛ مثالً بگويند تاجر،

كه وقتی خانهي خود را هم بفروشی میگويند تو تاجر شدي؛

اشتغال معمولی داشته باشد.

بيا مثالً اين قدر ماليات بده!

آقاي رهپيك ـ [يا بگويند :تاجر كسی است كه] شغل معمولی

آقاي رهپيك ـ در بندهاي بعدي هم همين مشكل پيش میآيد.

خود را فالن كار قرار داده است.

ايراداتی دارد كه معنی را مبهم میكند و اين در حقوق و

آقاي يزدي ـ وقتی ماده ( )3میگويد تاجر كسی است كه به

تكاليف اشخاص تأثير دارد.

اين عمل اشتغال دارد؛ يعنی يك دفعه عمل كرده است؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين صورت همه میشوند

نتيجهي عبارت «به اين عمل اشتغال دارد» ،همان میشود [كه

«تاجر»!

عملی را مستمراً انجام دهد].

آقاي رهپيك ـ در قانون فعلی تاجر و اعمال تجاري جداگانه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

تعريف شده بود.

آقاي جنتي ـ اشتغال آنی و يك روزه را كه نمیگويد .اشتغال

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان درست است.

يعنی كار و شغلش باشد.

آقاي رهپيك ـ اينها آمدهاند تاجر و اعمال تجاري را با هم يكی

آقاي عليزاده ـ آن چيزي كه در اين بند آمده غلطانداز است.

كردهاند .يعنی اآلن ما مطابق قانون فعلی ،يك تاجر ،يك عمل

آقاي رهپيك ـ بله.

تجاري ،يك سند تجاري و يك شركت تجاري داريم كه اينها

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون بند ( ،)3اوسع است ،اشتغال

در اين مصوبه ،همه را با هم قاطی كردهاند.

واسع را هم در برمیگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اعمال تجاري ممكن است از غير

آقاي يزدي ـ به اين اعمال زير اشتغال داشته باشد ،يعنی مداوم

تاجر هم سر بزند.

به اين كارها مشغول باشد .اين معلوم است؛ روشن است.

آقاي رهپيك ـ حاال بعضی از بندها را بخوانيد ،آن وقت

آقاي مؤمن ـ پس معنايش اين است كه هميشه كارش اين باشد.

میبينيد كه چقدر وسعت دارد.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين موارد را دقت نكردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ممكن است به صورت معمول

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط عنوان آن را كردهاند «تجارت».

نباشد ،اما به طور ديگري اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ خود اين يك رويكرد است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود از «معموالً» يعنی اينكه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي عليزاده ،شما در كميسيون

استمرار در اين كار داشته باشد.

داخلی مجلس اين اشكال را مطرح كنيد؛ يعنی هنوز كه كار در

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اينطور بگوييم ابهام آن بيشتر میشود.

مرحلهي مقدماتی است اين موارد را مطرح كنيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نخير.

آقاي عليزاده ـ شما حداقل [از طرف شورا] يك تذكري بدهيد

آقاي عليزاده ـ شما همان اول فرموديد كه اگر يكبار انجام

[تا ما بتوانيم در كميسيون آن را مطرح كنيم].

بدهد تاجر محسوب نمیشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينطور نمیشود؛ يعنی با اين

آقاي رهپيك ـ عيبی ندارد؛ مستمر و معمول را به كار ببرند.

مصوبه ،میخواهيد همهي افراد را تاجر بكنيد؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد اين كار را شغل خود قرار بدهد.

آقاي عليزاده ـ يك تذكر بدهيم كه اگر منظور اين است كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال اگر كسی كه معموالً كتاب

شخص بايد معموالً اين كارها را انجام بدهد به نحوي در

مینويسد و كارش اين است كه كتاب بنويسد و تأليف كند و

عبارت ذكر بشود.

از حق تأليفش استفاده كند مشمول اين ماده میشود؟! يعنی او

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

میشود «تاجر»؟!

منشي جلسه ـ « -1تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

غيرمادي ،چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولی يقيناً نويسندهها تاجر نيستند.

اجاره و يا هر معامله معاوضي ديگر».

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين ماده ،با لغت خودش ،دارد

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از غير مادي ،مالكيت معنوي است.

اصطالح جعل میكند.

آقاي رهپيك ـ بله ،منظور مالكيت معنوي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه او تاجر نيست و در هيچ جاي

آقاي ابراهيميان ـ مثل حق ليسانس اختراع و ...

دنيا نويسنده و مؤلف را محكوم به قوانين تجارت نمیكنند.

آقاي عليزاده ـ مثل حق چاپ و حق تأليف.

مجلس هم قصدش اين نيست .آيا مؤلفی كه فقط تأليف میكند

منشي جلسه ـ « -0استيجار هر نوع مال منقول چه در آن

و ارتزاقش هم از حق تأليف خودش هست واقعاً تاجر

تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد اجاره و يا هر معامله ديگر با

محسوب میشود؟!

اثر نقل منفعت يا برقراري حق انتفاع».

آقاي مدرسي يزدي ـ در اروپا و آمريكا يكی از بزرگترين

آقاي عليزاده ـ ما در نظر شورا مینويسيم كه اگر منظور اين
است كه شخص اين اعمال را معموالً انجام دهد ،بايد به نحوي
بيان شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نگوييد «بايد» بيان شود؛ بگوييد بهتر
است كه به اين صورت بيان شود.
آقاي جنتي ـ شما همان تعريفی را كه از قانون فعلی خوانديد،
بگوييد.
آقاي عليزاده ـ حاال ما اين را میگوييم ،بعد [در كميسيون
داخلی مجلس ،اين موضوع را] برايشان توجيه میكنيم.
آقاي جنتي ـ بنويسند تاجر كسی است كه شغلش اينطوري باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،بگويند كسی كه معموالً اينگونه باشد.
آقاي رهپيك ـ يا بگويند كسی كه شغل معمول خود را انجام
اين اعمال قرار دهد.
آقاي عليزاده ـ بله .يا بگوييم معموالً به اين عمل اشتغال داشته باشد.

تاجرها همينها هستند.
آقاي ابراهيميان ـ تاجر شامل مؤلف نمیشود.
آقاي رهپيك ـ چاپخانه هم ناشر است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تحصيل مال غير مادي است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،كسی كه نويسنده است خالق آن اثر
معنوي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،تحصيل اثر خودش است؛ مال
غير مادي را تحصيل كرده است .حاال از راه خلق اين اثر ،آن را
تحصيل كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مؤلف هيچ فرقی با هنرپيشه ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هنرپيشه هم تاجر نيست .هيچجاي
دنيا هنرپيشه تاجر محسوب نمیشود.
آقاي عليزاده ـ اين ماده ،تنها تحصيل مال را نمیگويد .اگر
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فقط تحصيل را بگويد ايراد شما درست است ،اما میگويد اگر

جداگانه به عنوان يك عمل تجاري ذكر شده بود 3.احتماالً در

به قصد فروش باشد تاجر محسوب میشود.

بندهاي اين ماده هم ايجاد كارخانه و تأسيسات را داشته باشيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ واقعاً همهي اينها را میخواهند تاجر

آقاي مدرسي يزدي ـ عرفاً به كسی كه سرمايهگذاري میكند و

محسوب كنند؟!

يك چيزي را توليد میكند و براي فروش آن اقدام میكند تاجر

آقاي عليزاده ـ بله.

نمیگويند.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ،نويسنده را شامل نمیشود.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،آن قرارداد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ میخواهند همه را تاجر حساب كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،پس اين هم قرارداد است.

واقعاً میخواهند احكام تجارت را بر همهي اينها بار كنند.

آقاي ابراهيميان ـ واقعاً اين مفهوم را از اين ماده نمیفهميم .ما

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اگر به مجلس بگوييم ،میگويد

میگوييم منظور ماده ،كسی است كه به قصد معاوضه ،تحصيل

مقصود ما اينها نيستند .قطعاً مقصود ،مؤلفين نيستند؛ هنرمندان

مال غير مادي بكند .روشن است كه دربارهي نويسنده اينطور

نيستند .قطعاً مجلس هم میگويد مقصود اينها نيستند.

نمیگويند كه به قصد معاوضه تحصيل مال غير مادي كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي رهپيك ـ چرا؛ آن را هم با قصد معاوضه گفته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه میگويند شامل اينها نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ كسی كه شب در خانه مینشيند و جزوه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هيچ قاضیاي هم اآلن نمیآيد اينها

مینويسد يا يك كتابی مینويسد و میفروشد ،براي فروش هم

را به موجب قانون تجارت ،محكوم كند.

اين كار را میكند ،براي اينكه پول در بياورد ،اين قبيل افراد هم

آقاي ابراهيميان ـ منظورشان بنگاههايی است كه كارشان اين

تاجرند؟!

است كه [خريد و فروش كاال كنند].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،تاجر نيستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك دفعه يك بنگاهی میآيد مالی را

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر چنين شخصی تاجر نيست ،آنوقت

از كسی میخرد و به ديگري میفروشد .شما به خود شخص

اين مصوبه ،جعلِ اصطالح است.

حقيقی كه میآيد اين مال را تحصيل میكند ،میگوييد كه تاجر

آقاي عليزاده ـ حاال بايد ببينيم منظورشان اين است يا نه.

است .حاال كسی كه كتاب تأليف میكند و میفروشد او هم

آقاي رهپيك ـ نمايندگان مجلس میخواستهاند ناشرين را بگويند.

تاجر است؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله همين است؛ عبارات ماده شامل

آقاي ابراهيميان ـ عرفاً به كسی كه كار نويسندگی انجام

آنها هم میشود .ولی ناشرين ،غير از مؤلفين است.

میدهد و اثري را خلق میكند نمیگويند كه مال غير مادي

آقاي رهپيك ـ ناشر حق تأليف نويسنده را تقسيم میكند و

تحصيل كرده است.

میفروشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه ،آن عرف را از بين میبرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از كسی میخرند و به كس ديگري

آقاي عليزاده ـ بله ،اين مصوبه ،عرف را از بين میبرد.

میفروشند.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،ما بايد الفاظ را بر معانی عرفیاش حمل كنيم.

آقاي مؤمن ـ نويسندگی را هم تجارت دانستهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ،دارد جعلِ اصطالح میكند و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله[ ،طبق اين مصوبه] اين بيچاره

اين معلوم است كه اعم است.

هم تاجر محسوب میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در هيچجاي دنيا مقصود از تاجر در

آقاي رهپيك ـ اگر نويسندهاي خودش كتابش را چاپ كند،

حقوق ،چيزي نيست كه اينها میخواهند بگويند .خود

مشمول همين قانون میشود.

تصويبكنندگان اين مصوبه هم نمیخواهند اين كار را بكنند.
اگر از خودشان هم بپرسيد ،میگويند ما چنين مقصودي نداريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،نمیخواهند اين كار را بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ البته ما يك قرينهاي هم داريم .در همين
قانون فعلی بحث مربوط به ساخت انبار و ايجاد كارخانه،

 .1ماده ( )۲قانون تجارت مصوب « :3133/۲/31ماده  -۲معامالت تجارتی
از قرار ذيل است:
... -3
 -3تأسيس و بهكارانداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع
حوائج شخصی نباشد» ... .
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آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ببينيم احكامی كه بر اين مترتب

انتخاب اقتصادي است .بورسبازي روي موضوع زمين در

شده است ،خالف قانون اساسی است يا خالف شرع .ايراد را

خيلی جاها ،جزء معامالت تجاري محسوب نمیشود .آن

آنجا مطرح كنيم .به مواد و بندهاي تعريف كه نمیتوانيم

مزايايی كه میخواهند به تاجر بدهند يا تسهيلی كه میخواهند

اشكالی وارد كنيم.

در كار تاجر بكنند در خيلی جاها نسبت به كار كسی كه زمين

آقاي سوادکوهي ـ باز شبهه ديگري در آن تقسيمبنديِ

خريد و فروش میكند ،نمیدهند.

انجامگرفته وجود دارد  -كه البته شايد آقايان فقها اشكال

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عنوان تاجر بايد در مورد آنها صدق بكنند.

نداشته باشند -اين است كه در اينجا ظاهراً در تقسيمبنديها،

آقاي ابراهيميان ـ در مورد اينها اين كار را انجام نمیدهند.

مالِ در حكم منقول لحاظ نشده است ،يعنی با اين عنوان آورده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همهي مقررات قانون تجارت كه
1

شده است كه هر نوع مال منقول دو قسم است :مال منقول

تسهيل نيست ،بعضیهايش هم الزامات است.

مادي و مال منقول غيرمادي.

آقاي عليزاده ـ خريد و فروش مال غير منقول را از قديم جزء

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس چرا مال غير منقول را از اين

اعمال تجاري نمیدانستند.

تقسيمبندي خارج كردهاند؟ چرا كسی كه زمين میخرد و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين براي قديم بوده است كه

میفروشد تاجر محسوب نشود؟!

معامالت اينچنينی و خريد و فروش زياد در غير منقول كم بوده

آقاي مدرسي يزدي ـ خب شما داريد قانون فعلی را میگوييد.

است .حاال بيشترين معامالت تجاري ،معامالت غير منقول است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،همين مصوبه ،مال را به انواع

آقاي ابراهيميان ـ در بعضی از كشورها مثل فرانسه ساخت و

منقول تقسيم كرده است .میگويد تحصيل هر نوع مال منقول ...

ساز جزء عمليات تجاري محسوب میشود.

آقاي سوادکوهي ـ  ...اعم از مادي و غيرمادي.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما با فرانسه چه كار داريم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا غير منقول را خارج كردهاند؟3

زمينخواري كه بارها زمينی میخرد و میفروشد تاجر نيست؟!

همه اينهايی كه زمين میخرند و میفروشند تاجر هستند.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،اينها را ديگر نبايد به عنوان تاجر ،به

آقاي رهپيك ـ آن ،اسمش داللی است.

رسميت بشناسيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،داللی نيست .خودش میخرد و

آقاي مؤمن ـ چرا؟
آقاي سوادکوهي ـ چون چنين اشخاصی اشتغال به خريد و

میفروشد.
آقاي رهپيك ـ خود داللی يك عنوان تجاري است.

3

فروش زمين غير منقول دارند.

آقاي شبزندهدار ـ نه ،دالل نيست.

آقاي مؤمن ـ آنوقت چون خريد و فروش غير منقول میكند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين براي خودش میخرد ،نه براي

تاجر نيست ،در حالی كه مرتب زمين میخرد و میفروشد!
3

كس ديگري؛ ولی دالل براي كس ديگري میخرد .آن داللی كه

آقاي ابراهيميان ـ اآلن در بند ( )-8-35ماده ( )3مثل

شما میگوييد دالل اقتصادي است؛ دالل حقوقی نيست .دالل

فرانسويها احداث ساختمان و راه را جزء عمليات تجاري

حقوقی براي ديگري میخرد.

محسوب كردهاند.

آقاي سوادکوهي ـ در ماده (۲)33گفته است كه معامالت غير
منقول به طور كلی تجاري محسوب نمیشود.
آقاي ابراهيميان ـ معامالت غير منقول ،تجارتی نيست ،يك
 .1ماده ( )115قانون تجارت مصوب  3133در تعريف دالل بيان میدارد:
«ماده  -115دالل كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی
شده يا براي كسی كه میخواهد معامالتی نمايد طرف معامله پيدا میكند.
اصوالً قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وكالت است».
 .2ماده ( )33اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -33معامالت غيرمنقول ،تجارتی محسوب
نمیشوند».

 .0از جمله الزاماتی كه در قانون تجارت براي تاجر در نظر گرفته شده
است ،لزوم ثبت همه داد و ستدها و  ...در دفاتر تجارتی است ،كه
موضوع مواد ( )0الی ( )33اين قانون است.
 .4بند ( )8ماده ( )3اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3تاجر شخصی است كه براي
خود به هر يك از اعمال زير اشتغال دارد:
... -3
 -8تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل:
... -8-3
 -8-35عمليات ساخت در امور عمرانی از قبيل احداث ساختمان ،راه و
يا شبكههاي آبرسانی».
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آقاي رهپيك ـ بله« ،احداث» را تجاري دانسته است.

آقاي مؤمن ـ اگر سبزي فروش را هم تاجر محسوب كنيم،

آقاي جنتي ـ من به نظرم میآيد شما اين موضوع را بگذاريد

آنوقت تحصيل هر نوع مال منقول شامل آن هم میشود.

وقتی كه احكام تاجر و تجارت را بيان میكند بررسی بكنيد و

آقاي رهپيك ـ در ادامه ،كسبهي جزء از اين قانون استثناء شدهاند.

آنجا ببينيد كه آيا اين احكام بهگونهاي هست كه با آنها قابل

آقاي يزدي ـ هر كاسبی را تاجر نمیگويند ولی هر تاجري را

تطبيق باشد يا نه .اآلن جعل اصطالح است؛ جعل اصطالح كه

كاسب میگويند.

اشكالی ندارد.

آقاي مؤمن ـ چرا هر نوع مال منقول كه تحصيل شود ،تجارت است؟
۲

آقاي مؤمن ـ قطعاً قابل تطبيق است .كسی كه زمين میخرد و

آقاي رهپيك ـ نه ،در ماده ( )3۲۰كسبهي جزء را خارج كرده است.

میفروشد چه عيبی دارد كه تاجر محسوب شود؟ او هم بايد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اين بحث استيجار چيست؟ آقاي

برود و فعاليت تجاري خود را در دفتر ثبت بكند.

دكتر رهپيك ،با اينكه اكثر استيجارها براي اموال غير منقول

آقاي مدرسي يزدي ـ نمیخواهيم احكام خاص براي آن بار شود.

است ،چرا بحث استيجار را مخصوص به مال منقول كرده

آقاي مؤمن ـ احكام خاص يعنی چه؟

است؟ كسی كه ساختمانی را اجاره كند و آن را اجاره دهد ،يا

آقاي مدرسي يزدي ـ میگويد احكامی كه اينجا ذكر شده

انباري را اجاره كند و اجاره دهد تاجر نيست ،اما اگر كسی

شامل اينها نمیشود.

ماشينی را اجاره كند و آن را اجاره بدهد و يا چيز منقولی را

آقاي مؤمن ـ معنی ندارد اينها را استثنا كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون تجارت فعلی هم همين طور است.

اجاره كند و آن را اجاره بدهد تاجر است .مقصود از استيجارِ
3

هر نوع مال منقول چيست؟ چرا به منقول مقيد كرده است؟

آقاي عليزاده ـ خريد و فروش غير منقولها ،مستثنی هستند.

آقاي رهپيك ـ به خاطر قاعده كلّی تجاري.

اين مصوبه مزايايی هم دارد كه میخواهد خريد و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص ،آنجا مالك مال منقول

فروشكنندگان غير منقول از آن استفاده نكنند.

نيست ،بلكه مالك منفعت منقول است.

آقاي جنتي ـ به نظر من ،اين اضطراب در عبارات چيزي است

آقاي رهپيك ـ در ماده ( )3۰و ( )33يك حكمی براي مال غير
1

كه براي مردم ناآشنا است؛ مثالً هيچجا كسی را كه آژانس

منقول آورده است.

مسافرتی دارد تاجر محسوب نمیكنند ،ولی اينجا میخواهند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجاره كردن مال غير منقول ،اجارهي

اين موارد را هم جزء تاجرها بياورند .چه بايد كرد؟

منفعت ملك است نه عين آن ...

آقاي رهپيك ـ آژانس مسافرتی را تا حدي میتوان فعاليت

آقاي رهپيك ـ بله.

تجاري به حساب آورد .يعنی عبارت اين ماده ،اينقدر سعه
دارد كه رانندهي تاكسی هم تاجر محسوب میشود .راننده
تاكسی تاجر محسوب میشود ،حال آنكه راننده تاكسی كه
كسبه نيست.
آقاي يزدي ـ اكثر كسبه ،كاسب هستند ،ولی تاجر نيستند .تاجر
يك نوع خاصی از كسب است.
آقاي عليزاده ـ بله ،درست است.
آقاي جنتي ـ سبزي فروشی هم كار میكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند دوم ماده ( )3هم استيجار هر
نوع مال منقول گفته است .اگر كسی يك خانهاي بخرد و اجاره
بدهد ،او تاجر محسوب نمیشود ،اما اگر كسی بخواهد ماشينی
را اجاره بدهد ،او تاجر میشود؟! اين چه تبعيضی است؟!
 .1ماده ( )3قانون تجارت مصوب « :3133/۲/31ماده  -3معامالت غير
منقول به هيچ وجه تجارتی محسوب نمیشود».

 .2ماده ( )3۲۰اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3۲۰مواد مربوط به تنظيم و
نگهداري دفاتر تجارتی در مورد كسبه جزء اعمال نمیشود .تاجري
كاسب جزء محسوب میشود كه كاال و يا خدمات را به مصرفكننده
نهايی عرضه میكند و مجموع گردش مالی ساالنه او از ميزان مقرر در
آييننامه تشخيص كسبه جزء بيشتر نيست .اين آييننامه ظرف شش ماه
پس از الزماالجراء شدن اين قانون بهوسيله وزيران امور اقتصادي و
دارايی و صنعت ،معدن و تجارت تصويب و ابالغ میشود .هيچ تاجري
كاسب جزء محسوب نمیشود مگر اينكه ثابت كند مجموع گردش مالی
سال گذشته او كمتر از ميزان مقرر در آييننامه مذكور بودهاست».
 .0مواد ( )3۰و ( )33اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3۰امين اموال غائب يا نماينده
قانونی محجور كه براي آنان به هر يك از اعمال موضوع ماده ( )3اين
قانون اشتغال دارند ،فقط از حيث شمول تكاليف قانونی ،تاجر محسوب
میشوند .اين حكم درباره شخصی كه براي خود به معامالت غير منقول
اشتغال دارد نيز مجري است.
ماده  -33معامالت غير منقول ،تجارتی محسوب نمیشوند».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ  ...و منفعتش منقول است ،پس اين

اجاره میدهد با كسی كه ماشينی میخرد و اجاره میدهد چه

قيد را نبايد اينجا در ماده ( )3بزند .اين قيد ،لغو است.

فرقی دارد؟ چرا اين ،تاجر محسوب میشود ولی اولی تاجر

آقاي يزدي ـ حاال اجازه بدهيد رد شويم و برويم جلوتر .اكثر

محسوب نمیشود؟

اينهايی كه در ماده ( )3آمدهاند ،تاجر نيستند؛ مثل موضوع

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شركتهايی هستند كه خانه اجاره

حمل و نقل كاال و مسافر ،عمليات حراجی ،ادارهي نمايشگاه،

میكنند و اجاره میدهند.

انبارداري و. ...

آقاي ابراهيميان ـ اشخاصی هستند كه كار آنها اين است كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان میگويند مواد بعدي مصوبه،

خانه اجاره میكنند و اجاره میدهند.

بعداً آنها را خارج كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چنين اشخاصی تاجر هستند .اتفاقاً

آقاي رهپيك ـ كسبهي جزء را خارج كرده است.

بيشتر تجارتهاي استيجاري كه اجاره میكند و اجاره میدهد،

آقاي عليزاده ـ بله ،در مواد بعدي خارج كرده است.

دربارهي مال غير منقول است.

آقاي مؤمن ـ كسبهي جزء نيستند ،بلكه هميشه اين كار را میكنند.

آقاي ابراهيميان ـ حاال ببينيم شايد بندهاي ديگر ،يك مقدار

آقاي عليزاده ـ نه ،معناي جزء اين است كه آن كار را موردي

رفع ابهام كرده باشند.

انجام میدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً اسم مصوبه را تغيير بدهيم بگذاريم

آقاي رهپيك ـ نه ،موردي انجام نمیدهند.

اليحهي تجارت! ديگر اين اشكال را وارد نكنيم؛ ما كه روي

آقاي عليزاده ـ كسبهي جزء را نمیتوانند در اين تقسيمبندي

لغت بحث نمیكنيم .در اينجا گفته است اينها تاجرند.

داخل بكنند؛ اينها مثل بنگاه نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ در قانون فعلی ،كسی كه مثالً يك مغازه

آقاي ابراهيميان ـ اين طريق نگرش به موضوع درست نيست.

میخرد تا بفروشد هم تاجر نيست؛ منتها يك ضابطه گذاشته

ما نمیخواهيم دنبال مفهوم عرفی تاجر بگرديم ،بعد ببينيم كه

است كه اين مصوبه هم آن را دارد .گفته است آنهايی كه سطح

آيا اينهايی كه در ماده ( )3گفتهاند ،تاجرند يا نه؟ اينها [=

نقل و انتقال اموالشان به يك ميزان خاصی است ،كسبهي جزء

تدوينكنندگان اين مصوبه] قراري گذاشتهاند و گفتهاند بخشی

محسوب میشوند 3و از شمول برخی تكاليف و سختیها و نيز

از معامالت و كسانی كه به آنها اشتغال دارند ،يك سري

برخی از مزيتها كه در اين قانون در مورد تجار آمده است

تكاليف و حقوق ويژهاي دارند كه به واسطهي آنها از بقيه جدا

خارجند .مثالً آنها الزم نيست دفتر تجارتی داشته باشند ،اما

میشوند .علیالقاعده بايد در تدوين آن ،يك سري مصالح

تجار حتماً بايد دفتر تجارتی داشته باشند .اينجا يك مادهاي

اقتصادي و سياستگذاريها باشد .در همهجاي دنيا همينگونه

هست كه میگويد كسبهي جزء ...

است .بنابراين ،اين يك قرار است كه ما بعد از اين ،به اينها

آقاي رهپيك ـ ماده ( )3۲۰همين مصوبه میگويد« :مواد مربوط

تاجر بگوييم .ما در بيرون ،يك چيزي به عنوان تاجر نداريم كه

به تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتی در مورد كسبه جزء اعمال

به دنبال معناي عرفی آن باشيم.

نمیشود».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب ،ولی آن را منضبط كنند،

آقاي ابراهيميان ـ وقتی به بحث ورشكستگی برسيم ،احتماالً

نه اينكه اينطور بیانضباط ،هر چيزي به ذهنشان آمد بگويند.

كسبهي جزء از قواعد سخت مربوط به ورشكستگی و تصفيهي

آقاي ابراهيميان ـ يك سري از اين موارد از قديم هم در قانون

بدهی ،استثنا میشوند.

تجارت بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بايد منضبط باشد .استيجار مال
منقول با استيجار مال غير منقول اگر به قصد تجارت باشد ،چه
فرقی دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ بله ،حاال بايد ببينيم كه بندهاي ديگر چه
میگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كسی خانهاي را میخرد و آن را

 .1در اين زمينه ماده ( )0قانون تجارت مصوب  3133/۲/31مقرر میدارد:
«هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري
را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائممقام اين دفاتر قرار میدهد
داشته باشد  .»...ماده ( )3۲۰اين مصوبهي مجلس نيز بيان میدارد« :مواد
مربوط به تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري در مورد كسبه جزء اعمال
نمیشود .تاجري كاسب جزء محسوب میشود كه كاال و يا خدمات را
به مصرفكننده نهايی عرضه میكند و مجموع گردش مالی ساالنه او از
ميزان مقرر در آييننامه تشخيص كسبه جزء بيشتر نيست».
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آقاي مؤمن ـ اول مصوبه بايد بگويند كه كسبهي جزء تاجر نيستند.

دارد ،ايرادتان را به احكامی كه براي اين موارد گفتهاند بگيريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

اين مصوبه اصالً نمیخواسته است كسانی كه مال غير منقول

آقاي عليزاده ـ قانون فعلی آمده بود تاجر را تعريف كرده بود

میفروشند را داخل اين ضابطه بياورد.

و گفته بود كه شغل تاجر معموالً بايد معامالت تجارتی باشد و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟ كسی كه زمينخوار بوده است

بعد گفته بود كه معامالت تجارتی چيست .اآلن در اين مصوبه

نبايد مشمول اين حكم شود؟!

آمدهاند و اين موضوعات را يك كاسه كردهاند؛ چون مكرراً به

آقاي مدرسي يزدي ـ هر دليلی هم كه داشته باشد ،قانونگذار

آن قانون تجارت ايراد میگرفتند كه در يكجا آمده و تاجر را

نمیخواسته داخل اين ضابطه بيايد .اگر اشكال قانون اساسی يا

تعريف كرده است و در يكجاي ديگر معامالت تجارتی را

اشكال شرعی دارد بفرماييد.

بيان كرده است .اينها به فكر خودشان میخواستهاند كه اين

آقاي مؤمن ـ اين كسی كه نمیخواسته است ،چهكاره بوده است؟

موضوع را حل بكنند ،ولی خرابش كردهاند .يعنی اين تعريف،

آقاي مدرسي يزدي ـ قانونگذار بوده است.

همانطور كه فرموديد ،افراد و كسبهي جزء را هم شامل

آقاي مؤمن ـ قانونگذار بوده است؟

میشود .همانطور كه آقاي دكتر رهپيك گفتند ،شامل رانندهي

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،قانونگذار بوده است.

تاكسی و ارابهران و سبزيفروش هم میشود.

آقاي مؤمن ـ چرا احكام تاجر را فقط به اموال منقول

آقاي ابراهيميان ـ در قانون تجارت فعلی هم گاريچی و امثال

اختصاص داده است؟

اينها ،مشمول تعريف تاجر میشد؛ منتها میگفتند اينها كسبهي

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه اينگونه صالح دانسته

جزء هستند و خيلی از الزامات قانون تجارت ،از دوش آنها

است .اگر خالف شرع است ،بفرماييد خالف شرع است و اگر

برداشته شد.

خالف قانون اساسی است بفرماييد خالف قانون اساسی است.

آقاي عليزاده ـ حاال اين مصوبه نگفته است اينها مستثنی

آقاي مؤمن ـ اگر همينطور دلش خواسته است عيب ندارد؟

هستند؛ فقط گفته است نياز ندارند كه دفتر تجارتی داشته باشند

آقاي مدرسي يزدي ـ دلش نخواسته است ،عقلش چنين

و االّ نگفتهاند كه اينها تاجر نيستند.

اقتضائی كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ همين مهم است .عيب ندارد كه كاسب جزء،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ضابطه اضافه كرده است؟

تاجر محسوب شود ،منتها تاجري كه الزامات قانون تجارت را ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بیضابطه نيست .اگر از اين جهت ايراد

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها میخواهند همه را شامل كنند .بعداً

میگيريد كه میگوييد ضابطهاش را قبول نداريم[ ،آن بحث

آمدهاند و اينها را از هم جدا كردهاند و براي هركدام ،فصلی

ديگري است ،اما] اين كه ضابطه داده است .اصالً شما فرض

اختصاص داده و قانونی گذاشتهاند.

كنيد كه اين مصوبه ،يك دالل جزء را هم تاجر به حساب

آقاي عليزاده ـ با تعريف تاجر در اين مصوبه ،متصدي

آورده است.

قهوهخانه و اداره چايخانه را هم شامل میشود.

آقاي ابراهيميان ـ برخی از آقايان اشكال كلّیتري نسبت به اين

آقاي مدرسي يزدي ـ حكمهاي ذكرشده در مصوبه ،با آن

مصوبه دارند و آن ،اين است كه میگويند براي فضاي جديد

تعريف ناسازگار است .بگوييد اصالح كنند.

اقتصادي ،اين قانون تجارت فعلی ،قديمی است و بايد قانون

آقاي مؤمن ـ ناسازگار نيست؛ گفتهاند بروند در دفترخانه ثبت كنند.

جديدي تصويب شود تا با توجه به شرايط فعلی اقتصادي ،به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سبزيفروشی هم عمل تجارتی شده است!

درد تجار بخورد؛ منتها همان قانون اولی هم اشكاالتی داشت،

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه اين را نگفته است .حاال اگر

هر چند حاصل كار معلمين و اساتيد حقوق بود ،ولی آنها

هم گفته باشد ،شما بگوييد اين حكم اينجايش ايراد دارد .اين

بيشتر به ترجمهي قوانين كشورهاي ديگر تكيه داشتند .بعدها

همه براي يك لفظ معطل نشويم.

هم رفتند سراغ يكسري ايرادات صوري كه اطالق اين ماده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايراد دارد.

اشكال دارد ،عموم آن يكی اشكال دارد و يا اين اصطالح،

آقاي مؤمن ـ چرا فقط مال منقول را گفته است؟

خيلی روشن نيست .يعنی يك انتخاب اقتصادي وجود نداشت

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر میبينيد ناسازگار است و اشكال

و اقتصاددانان مداخلهاي در اين انتخابها نداشتند .لذا برخی از
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ايراداتی كه حاجآقاي شاهرودي میفرمايند كه چرا كار كسی

آقاي جنتي ـ اين ماده ( )3را فعالً بگذاريم همينطور باشد تا

كه مثالً شغلش را اجارهي اموال غير منقول قرار میدهد

بعد كه وظايف ،اختيارات و تكاليف تجار را بررسی كرديم،

تجارت محسوب نمیشود وارد است ،كما اينكه در بعضی از

ببينيم كدامش با اينها تطبيق میكند و كدامش تطبيق نمیكند.

كشورها هم روال اينگونه است .مثالً اآلن در شمال يا جاهاي

آقاي يزدي ـ بايد بهطور قطع گفت بيشتر اين مواردي كه در

ديگر مردم رفتهاند جلگهها را گرفتهاند و همه را ساختهاند يا

ماده ( )3مطرح كردهاند تاجر نيستند.

در تركيه يا ديگر جاهاي خوش آب و هوا ،شركتهايی براي

آقاي جنتي ـ بله ،همينطور است.

اين كار تشكيل میشوند كه ساختمانها را از مردم اجاره

آقاي يزدي ـ مثالً گفته است :ارائهي خدمات تبليغی ،ارائهي

میكنند و در اين زمينه سهامدارند ،آنوقت میآيند اين سهام را

خدمات پستی ،خبرگزاريها ،بانكها ،چاپخانهها ،سالنهاي

اجاره میدهند .شما كه آن را میخريد ،اگر خواستيد خودتان

برگزاري مراسم كنفرانس .آيا اينهايی كه اين كارها را انجام

استفاده میكنيد و اگر نخواستيد در يك بازار بورس ،آن را

میدهند واقعاً تاجر هستند؟! همينطور ادارهي تأسيسات

مورد معامله قرار میدهيد .به هر حال ،اين قبيل كارها يك

مربوط به امور رفاهی و تفريحی ،مثل جاهايی كه براي

انتخاب اقتصادي است .ما در شوراي نگهبان[ ،به لحاظ نظري]

غذاخوري درست میكنند؛ يا عمليات بارگيري ،تخليه و

میتوانيم نظر بدهيم كه از نظر اقتصادي ،اين كار خاص الزم

ترخيص ،اينها هم تاجرند؟!

است تجاري محسوب بشود يا محسوب نشود ،منتها اين،

آقاي عليزاده ـ بله[ ،طبق اين مصوبه ،همهي] اينها تاجر هستند.

انتخاب مجلس بوده است و احتماالً غلطهايی هم داشته است،

آقاي يزدي ـ همينطور برويد جلو ،مثالً ادارهكنندهي

ولی ما در اينجا چارهاي نداريم ،چون خيلی نمیتوانيم روي

نمايشگاههاي عمومی ،امور مربوط به كاريابی و تأمين نيرو؛

اين انتخابها داوري و قضاوت كنيم.

اينها را هم تاجر محسوب كردهاند.

آقاي شبزندهدار ـ هتلدارها تاجر نيستند.

آقاي عليزاده ـ اشكالی به آن وارد است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا هستند.

آقاي يزدي ـ اينها اكثراً تاجر نيستند .اينها براي خودشان يك

آقاي شبزندهدار ـ چرا میگوييد تاجر هستند؟

نوع كسب و كار جدايی هستند.

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده ،باب دوم اين مصوبه كه راجع به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ديگري هم اينجا هست .در

تكاليف و وظايف تاجر است با اين مواردي كه اينجا نوشته شده

ماده ( )3گفته است كه« :ماده  -3تاجر شخصی است كه براي

است ،چقدر تطبيق میكند؟ مثالً میگويد« :ماده  - 31تاجر مكلف

خود به هر يك از اعمال زير اشتغال دارد »... :آنوقت
3

به داشتن دفاتر زير است و بايد آنها را مطابق مقررات اين قانون و بر

مديرعاملِ ادارهي تأسيسات در اين ماده ،تاجر محسوب

اساس استانداردهاي حسابداري تنظيم و از پايان هر سال تا ده سال

میشود؟ آن رئيس شركتی كه مالك آن تأسيسات است میشود

تمام نگهداري كند -1 :دفتر روزنامه  -0دفتر كل  -1دفتر دارايي -3

تاجر ،نه مديرعامل شركت.

دفتر ثبت مكاتبات ».خب همه بايد اين كارها را بكنند؟

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي رهپيك ـ بله ،احكام زيادي دارد .بحث ورشكستگی آن

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مديرعامل شركت ،تاجر است؟!

هم مفصل است .تاجر ،ورشكسته میشود ولی غير تاجر

آقاي ابراهيميان ـ نه.

ورشكسته نمیشود .يك اضطرابی در عبارات اين مصوبه به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ او تاجر نيست .اين كارمند يا

چشم میخورد .ماده ( )3۰دربارهي مال غير منقول يك حكمی

مديرعامل ،پيش آن شركت اجير است.

آورده است؛ بعد ذيلش گفته است« :ماده  ... -12اين حكم
درباره شخصي كه براي خود به معامالت غير منقول اشتغال دارد
نيز مجري است».

آقاي ابراهيميان ـ يعنی تكاليف تاجر بر آنها اعمال میشود.
آقاي رهپيك ـ ولی جاي اين جمله اصالً اينجا نبوده است؛ چون
صدر ماده در مورد امين دارد صحبت میكند .حاال يك جايی پيدا
كردهاند و راجع به مال غير منقول يك جملهاي آنجا نوشتهاند!

 .1بند ( )8ماده ( )3اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3تاجر شخصی است كه براي
خود به هر يك از اعمال زير اشتغال دارد:
... -3
 -8تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل:
... -8-3
 -8-1اداره تأسيسات مربوط به امور رفاهی ،تفريحی و يا ورزشی »...
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آقاي رهپيك ـ اين حكم ،هم شامل شخص حقيقی و هم شامل

لغت التين است و اينها عنوانش را تصدي گذاشتهاند.

شخص حقوقی میشود.

آقاي يزدي ـ ماده اول غلط است؛ درست نيست.

آقاي ابراهيميان ـ نه.

آقاي رهپيك ـ بند ( )8ماده ( )3هم تصدي را آورده است.

آقاي عليزاده ـ شخص حقوقی گاهی خودش اين كار را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا «اداره» را اينطور تعريف كرده است؟

میكند ...

آقاي رهپيك ـ مقصود ،تصدي هر نوع كاري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گاهی هم اجير است؛ پيش آن شخص،

آقاي ابراهيميان ـ بعضی جاها میخواستهاند اين «اداره» را

اجير است .اين تعريف تاجر ،اجير را هم در بر میگيرد.

جاي آن «تصدي» بگذارند.

آقاي ابراهيميان ـ اجير را در برنمیگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا مقصود از «اداره» اين است كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اوست كه دارد اداره میكند.

كل آن كار براي او باشد ،نه اينكه فقط آنجا را اداره كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،چون در صدر بند ( )8گفته كه براي كس

آقاي ابراهيميان ـ طبق اين تعريف ،اگر رانندهي كاميون بار

ديگري دارد كار میكند؛ يعنی كار ساخت و ساز را براي كس

ببرد ،تاجر نيست ،اما متصدي بنگاه حمل و نقل كه چند تا

ديگري انجام میدهد.

كاميوندار دارد تاجر است.

آقاي رهپيك ـ عبارت اين بند ،اشاره به «خود» دارد و اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اين لفظ را بايد بياورد؛ كلمهي

درست نيست؛ تعبير خوبی نيست.

«تصدي» را بايد بياورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تعبير ،تعبير مناسبی نيست؛

آقاي رهپيك ـ نه ،اآلن شامل فرد هم میشود .مگر جايی استثنا

«اداره» اين موارد را هم در برمیگيرد.

كرده است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه براي خودش اداره میكند،

آقاي ابراهيميان ـ كجا گفته است شامل فرد میشود؟

يعنی چه؟ مطمئن باشيد اين كار را براي خودش میخواهد

آقاي رهپيك ـ گفته است تاجر ،شخصی است كه تصدي به

انجام دهد.

حمل و نقل دارد؛ خب «تصدي» يعنی چه؟

آقاي رهپيك ـ میخواهد بگويد «اداره» شامل «نمايندگی» نمیشود.

آقاي ابراهيميان ـ «تصدي» به اين معنی نيست كه خودش

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر میگفت «دارا بودن آن شركت»

مستقيماً حمل كند.

درست بود؛ ولی «اداره» گفته است.

آقاي عليزاده ـ حاال اينجا درباره شخص دارد میگويد .اما خود

آقاي رهپيك ـ نه ،میخواهد بگويد شامل «نمايندگی» نمیشود.

اين دستگاه چه میشود؟ آقاي هاشمی شاهرودي میفرمايند آن

آقاي ابراهيميان ـ اين واژهي «اداره» را به جاي واژهي

دستگاه ،تجارتی است.

«تصدي» در قانون فعلی گذاشتهاند 3.تصدي هم باز ترجمه يك

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً آن دستگاه ،تاجر است ،نه منِ

۲

ادارهكنندهي آن.
 .1ماده ( )۲قانون تجارت مصوب « :3133/۲/31ماده  -۲معامالت تجارتی
از قرار ذيل است:
 -3خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از
اينكه تصرفاتی در آن شده يا نشده باشد.
 -۲تصدي به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد
 -1هر قِسم عمليات داللی يا حقالعملكاري (كميسيون) و يا عاملی و
همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتی كه براي انجام بعضی امور ايجاد
میشود ،از قبيل تسهيل معامالت مِلكی يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و
رسانيدن ملزومات و غيره.
 -5تصدي به عمليات حراجی.
 -0تصدي به هر قِسم نمايشگاههاي عمومی
 -1هر قِسم عمليات صرافی و بانكی
 -8معامالت برواتی اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
 -3عمليات بيمه بحري و غير بحري



آقاي رهپيك ـ موضوع شركت تجاري ،جداگانه بحث شده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،ادارهكننده كه به حساب خودش اين كار
را نمیكند .ادارهكننده ،نمايندهي شخص حقوقی است.
آقاي عليزاده ـ اينها نبايد اين موارد را از هم جدا میكردند؛

 -3۰كشتیسازي و خريد و فروش كشتی و كشتيرانی داخلی يا خارجی
و معامالت راجعه به آنها».
 .2بند ( )8ماده ( )3اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3تاجر شخصی است كه براي
خود به هر يك از اعمال زير اشتغال دارد:
... -3
 -8تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل»... :
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بايد میگفتند اين امور تجارتی است كه هم شامل شركت و هم

نماينده و ارگان شركت انجام میدهد .صدر ماده ( )3اين

شامل شخص میشد.

مشكل را حل میكند.

آقاي رهپيك ـ عبارت ،به هم ريخته است .تعبير «اداره»« ،ارائه»،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (« )8تصدي» را مطلق گفته است.

«تصدي» ،همه با هم مخلوط شده است .شامل «مبلغين» هم

آقاي ابراهيميان ـ در قانون فعلی هم واژه «تصدي» بوده است.

میشود .چون ارائهي خدمات تبليغی را هم گفته است كار

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند ( )3را ببينيد؛ گفته است« :هر

تجارتی است.

نوع فعاليت معدنی» .من اجير شدهام كه اينجا را براي كسی

آقاي اسماعيلي ـ منظورش ارائهدهندگان تبليغات تجاري است.

حفر كنم؛ آيا من تاجر میشوم؟

آقاي عليزاده ـ بله ،اين منظورش بنگاهی است كه تبليغات

آقاي ابراهيميان ـ اگر براي كس ديگري باشد ،نه.

تجاري ارائه میدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است :هر نوع فعاليت معدنی.

آقاي اسماعيلي ـ اگر بخواهيم از اين قبيل اشكاالت بيان كنيم،

بند ( )3را ببينيد.

میتوان تا دو ماه از اين اشكاالت گرفت.

آقاي ابراهيميان ـ در همهي اين موارد ،اگر انجام كار براي

آقاي سوادکوهي ـ پس چه كار كنيم؟

خود شخص باشد ،مشمول تعريف تاجر میشود.

آقاي اسماعيلي ـ تبليغ ،تبليغ تجاري را دارد میگويد كه اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خودم دارم فعاليت میكنم.

معروف است .جعل اصطالح و حقيقت قانونی است .كجاي

آقاي ابراهيميان ـ نه ،خدمت به كارفرما ،داخل در تعريف

اين اشكال دارد؟ ما بايد بررسی بكنيم كه اگر يك جايی

تجارت نيست.

حكمی داشت كه حملش بر بعضی از اين اصطالحات خالف

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عناوين ،خيلی عريض و طويل است.

شرع يا خالف قانون اساسی بود ،آنوقت بگوييم خالف است؛

آقاي سليمي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .يكوقت مفهومی از قانون

ولی اگر اآلن قانونگذار آمد گفت من تدريس در دانشگاه را

تجارت فعلی به عنوان بنكدارِ تاجر در ذهن ما نقش بسته است و

اصطالحاً تجارت مینامم ،اين اشكال دارد؟ خالف قانون

میخواهيم هر چيزي را كه در اين مصوبه آمده است با آن تصور

اساسی است؟ ما جلوتر برويم ،احكام را ببينيم هرجا اشكال

ذهنی خودمان تطبيق بدهيم و آنجا هم كه مغايرت دارد ،بگوييم

داشت بگوييم.

اين جعل اصطالح است و از نظر عرفی ايراد دارد [چنين كاري كه

آقاي عليزاده ـ حاال بگذاريد ماده ( )3را بخوانيم ببينيم چه

صحيح نيست] .قانونگذار در اينجا دنبال اين جهت نيست ،بلكه

میگويد.

دنبال آن است كه بداند چه كسانی دنبال كسب و كار هستند و

آقاي مدرسي يزدي ـ نهايت اين است كه شما میفرماييد

دارند از طريق كسب و كار تأمين معاش میكنند.

مجلس بدسليقگی كرده است.

آقاي عليزاده ـ سودآوري میكنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي سليمي ـ اگر آمدند گفتند فالن شغل كه اين مقدار درآمد

آقاي مدرسي يزدي ـ باالتر از اين كه نيست.

دارد ،به خاطر درآمدهايی كه در اين كشور دارد ،بايد بر اساس

آقاي اسماعيلي ـ اين كه خالف شرع و خالف قانون اساسی

اين ضوابط و مقررات عمل كند ،نمیشود كه ما بگوييم شما

هم نيست.

چرا اين كار را میكنيد .اين مصوبه دارد براي كسانی كه كاسبی

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را كه نمیشود ايراد گرفت.

میكنند و شغلشان را محملی براي كاسبی و كسب درآمد قرار

آقاي يزدي ـ مجلس بیسوادي كرده است.

دادهاند ،نظم و نسقی تنظيم میكند .اين جعل اصطالح میكند و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي ابراهيميان ،بند ( )8ماده ()3

قرارداد جديدي را وضع میكند .عرف هم تابع چيزي است كه

«تصدي» گفته است -8« .تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از

براي آنها وضع میشود .تا به امروز ما افراد خاصی را تاجر

قبيل »...؛ يعنی وقتی كسی مديرعامل باشد و متصدي فعاليت

میدانستيم؛ از اين پس بر اساس اين مصوبه ،ممكن است

خدماتی شد ،تاجر میشود.

بگوييم گروهها و مشاغلی كه در اينجا ذكر میشود ،شغل

آقاي ابراهيميان ـ اگر مديرعامل شركت باشد ،اين كار را براي

تجارتی تلقی خواهد شد .كسانی هم كه اين مشاغل را دارند

خودش نمیكند ،يعنی كاري را كه انجام میدهد به عنوان

بايد يكسري ضوابط و مقررات را رعايت كنند .اگر رعايت
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نكردند ،دولت مكلف است با آنها برخورد كند و جلوي كسب

امر تجارت تصويب كردهاند؟

و كارشان را بگيرد .چون دولت هم نسبت به كسب و كار اينها

آقاي مدرسي يزدي ـ خب میخواهند كل كسب و كارها را

ذينفع است ،میخواهد از كسب و كار اينها ماليات بگيرد و

ضابطهمند كنند.

كارهاي ديگري بكند .به نظرم اين ،ايرادي ندارد .اگر آنطور

آقاي عليزاده ـ مگر میشود همهي اين مسائل ،ذيل اين قانون بيايد؟

میخواهيد بگوييد ،آنوقت اصالً خيلی از كاسبها هم تاجر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كل كسب و كارها را میخواهند

محسوب نمیشوند .قبل از اين ،نوعاً كسانی را تاجر میگفتند

مشمول اين مصوبه كنند؟! قانون تجارت ،قانون درآمد كه

كه يك سري كارهاي مهم تجاري داشتند و عرفاً اينگونه در

نيست .يعنی هر كسی درآمدي دارد به او تاجر بگويند؟

ذهن همهي ما نقش بسته بود كه اگر میگفتند فالنی تاجر

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه میخواهد كل كسب و كار را

است ،يعنی تجارتخانهي مهمی دارد و يكسري كارهاي مهمی

ضابطهمند كند.

را انجام میدهد .اگر میخواهيد به آن عرفی كه در ذهن مردم

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اينطور بود كه اسمش را قانون

است ،برگرديد ،بسياري از اينها تاجر نيستند.

تجارت نمیگذاشتند .ما قوانين ديگري مثل قانون كار و ...هم

آقاي يزدي ـ حتی خردهفروشها هم مشمول عنوان تاجر

داريم؛ قانون مدنی هم هست.

عرفی نيستند ،حتی اگر واردات و صادرات هم انجام بدهند.

آقاي يزدي ـ اين ،قانون كار و درآمد است.

آقاي سليمي ـ بله يك چنين چيزي است؛ اينها را میگوييم تاجر

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ،واقعاً خيلی جاهاي قانون

نيستند .تاجر در نظر عرف ،يعنی كسی كه كسب و پيشهي مهم

تجارت فعلی را دارد دستكاري میكند.

و بزرگی داشته باشد .ولی اين مصوبه دنبال اين نيست ،بلكه

آقاي رهپيك ـ بله.

میخواهد براي همهي كسانی كه به يك نحوي مشغول كار

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه آمدهاند و قانون تجارت را

هستند و درآمد دارند قانون وضع كند .مجلس میگويد من براي

جداي از قانون مدنی درست كردهاند ،فلسفهاي داشته است.

اينها تحت عنوان «تاجر» ،ضابطه و قانون وضع میكنم و اينها هم

قانون مدنی ،اآلن هست؛ نياز نيست كه آن را دوباره از نو

تاجرند .يعنی میخواهد بگويد ما تاجر جزء داريم و تاجر كل و

بنويسند .اگر میخواهند تغييري در آن بدهند ،همان قانون را

تاجرها بايد بر اساس درآمد درجهبندي شوند .يكی كه درآمد

اصالح میكنند.

زيادي دارد ،حساب و كتاب خاص خود را دارد و ديگري هم

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ،فلسفهي ديگري دارد .اينها

كه درآمد كمتري دارد ،باز حساب و كتاب خاص خود را دارد.

میخواهند كسب و كار را در ايران نظم دهند .خب ،اسمش را

به نظر من اين مقدار اشكالی كه آقايان میفرمايند ،بر مصوبه و بر

بگذاريد قانون كسب و كار.

تعريفات آن وارد نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خودشان را به زحمت انداختهاند.

آقاي يزدي ـ اين غلط است.

آقاي رهپيك ـ نه ،اين اشكالی ندارد .بحث اين است كه اين

آقاي رهپيك ـ باالخره قانون بايد حدود تكاليف و حقوق

عبارات مبهم است.

اشخاص را معلوم بكند يا نه؟ در قانون فعلی ،اينچنين بود

آقاي مدرسي يزدي ـ مبهم نيست؛ با اين وضوح گفته است كه

ولی حاال حذف كردهاند و گفتهاند اين موارد ،عمل تجاري و

همه چيز را شامل میشود.

اين اشخاص تاجر محسوب میشوند .اآلن اينجا در بند ()8

آقاي رهپيك ـ همه چيز يعنی چه؟ «تصدي هر نوع فعاليت

نوشته است «تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل »...؛ خب

خدماتی از قبيل  »...يعنی چه؟

با اين عبارت «از قبيل» ،از فرداي تصويب اين قانون ،باالخره

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلیخب ،میخواهد همه چيز را بگويد.

چه كسانی تاجر هستند و چه كسی بايد اين تاجر بودن را

آقاي ابراهيميان ـ فعاليتهاي خدماتی ،تجارت محسوب نمیشود.

تشخيص بدهد؟

آقاي رهپيك ـ قبالً اين موارد در قانون تجارت حصر شده بود،

آقاي مدرسي يزدي ـ همه تاجر میشوند.

لذا تكليف ثبت شركتها معلوم بود ،تكليف دادگاه معلوم بود،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا قانونی تحت عنوان قانون

همچنين اينكه چه كسی تاجر است و چه كسی تاجر نيست،

تجارت را ايجاد كردهاند؟ اصالً چرا يك قانون خاصی را در

تكليفش معلوم بود.
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آقاي مدرسي يزدي ـ اينها را اول بخوانيد ،بعداً ايراد بگيريد.

قانون قبلی خود را نگه داشتهايم .آنها وقتی ديدند فعاليتها متنوع

آقاي ابراهيميان ـ فعاليت خدماتی مفهوم شناخته شدهاي است.

شده است ،ليست محدود فعاليتهاي خودشان را توسعه دادند؛

عبارت ارائهي هر نوع فعاليت خدماتی چه ايرادي دارد؟ پس

يعنی عناوين كلی را گنجاندند كه بتوانند خيلی از فعاليتهاي

فردا ممكن است يك فعاليتی ايجاد شود كه ما اگر بخواهيم

ديگر را هم در بر بگيرد.

مشمول قانون شود بايد قانون را اصالح كنيم ،اما اين عبارت،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گمان میكنم خيلی از اينها را از

هر نوع فعاليت خدماتی را شامل كرده است.

فرانسه اخذ كردهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بدسليقگی كردهاند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي يزدي ـ معطل نشويد؛ رد بشويد.

آقاي شبزندهدار ـ در مجمع مشورتی فقهی قم ،از اين موارد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خير ،اين بايد منضبط بشود؛ اينها

صرف نظر كرديم.

منضبط نيستند .همينطوري هر چيزي به ذهنشان رسيده است،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين مصوبه گفتهاند هر كاسبی

اضافه كردهاند .روي اين مصوبه ،كار نشده است.

تاجر است و مشمول اين قانون میشود.

آقاي عليزاده ـ « -3هر نوع فعاليت مالي و اعتباري از قبيل

آقاي مدرسي يزدي ـ تقريباً بله.

عمليات بانكي و صرافي».

آقاي سوادکوهي ـ ولو اينكه با قانون اساسی هم مخالف باشد؟

آقاي يزدي ـ « -2-15عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،هر جا كه مخالف قانون اساسی باشد،

احداث ساختمان ،راه و يا شبكههاي آبرساني».

جلويش را میگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اين مصوبه ،وضع محاكم به هم

آقاي سوادکوهي ـ اآلن مثالً اصل ( )33قانون اساسی« 3پُست»

میخورد.

را دولتی اعالم كرده است؛ حاال شايد اين موارد را با قانون

آقاي يزدي ـ « -3هر نوع فعاليت معدني

سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی حل كرده باشند .اين

 -12تأسيس كارخانه يا كارگاه و يا بهرهبرداري از آنها ،براي غير

اصل ،معدن ،بانك و  ،...همهي اينها را در بخش دولتی ذكر

از رفع حوائج شخصي

كرده است .لذا اين ماده بر خالف اصل ( )33هم است.

 -11تأسيس كشتارگاه ،سردخانه ،مجتمع كشاورزي ،مجتمع
پرورش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام ،طيور ،آبزيان و يا
بهرهبرداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون تجارت يك قانون ممتازي
است؛ ضابطه دارد .نسبت به قانون مدنی و قانون كار ،حصر در
آن وجود دارد .در اينجا مقصود اين نيست كه هر درآمدي وارد
بحث قانون تجارت بشود؛ اين طور كه آقاي سليمی میگويد.
آقاي ابراهيميان ـ گرايشهايی كه اآلن در دنيا وجود دارد ،يك
مقداري با هم متفاوت است؛ مثالً اگر از بعضی كشورها بپرسيد كه
شما چرا قانون تجارت داريد ،میگويند چون میخواهيم معامالت
سرعت و سهولت پيدا كند .بعضیها به اين نتيجه رسيدهاند كه اگر
قانون تجارت اين ويژگیها را دارد ،پس چرا همهي معامالت ،اين
ويژگی را نداشته باشد .لذا اساساً بعضیها میخواهند اين نوع
امتيازات را حتی به معامالت خصوصی هم تسرّي بدهند .منتها در
اينجا میخواستهاند راه حل ميانهاي پيدا كنند .چون آن قانون
فرانسه كه قانونگذاران ما ترجمه كرده بودند براي زمان ناپلئون
بود .چندين دهه است كه خود فرانسويها اين قانون را عوض
كردهاند و از آن ،چهار پنج ماده بيشتر نمانده است ،ولی ما همان

آقاي عليزاده ـ فعالً نمیخواهد اين را بگوييد .چون بر اساس
اين مصوبه ،اگر آن را دولت هم انجام بدهد ،باز اين مصوبه
میگويد آن كار ،تجاري است.
آقاي سوادکوهي ـ چه چيز تجاري است؟
 .1اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران« :نظام
اقتصادي جمهوري اسالمی ايران بر پايه سه بخش دولتی ،تعاونی و
خصوصی با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است .بخش دولتی شامل
كليه صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ،
بانكداري ،بيمه ،تأمين نيرو ،سدها و شبكههاي بزرگ آبرسانی ،راديو و
تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپيمايی ،كشتيرانی ،راه و راهآهن و
مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است
كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشكيل میشود .بخش
خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزي ،دامداري ،صنعت ،تجارت و
خدمات میشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق
باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه
اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون
جمهوري اسالمی است .تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش
را قانون معين می كند».

13

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

آقاي عليزاده ـ اين كه اشكال ندارد.

 -2تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل:

آقاي سوادکوهي ـ تاجر دولتی؟

 -2-1حمل و نقل كاال و يا مسافر از طريق خشكي ،آب و يا هوا

آقاي عليزاده ـ اگر دولت فعاليت تجاري داشته باشد چه

»...

اشكالی دارد؟ ضمن اينكه اآلن بسياري از اين امور كه دولتی

آقاي عليزاده ـ يعنی میخواهد بگويد من هر عمل خدماتی را

نيست .اآلن سياستهاي كلی اصل ( )33قانون اساسی ،همهي

تجاري نمیدانم ،بلكه آن مواردي را كه از اين قبيل باشد

اينها را واگذار كرده است؛ بانكداري و...

تجاري میدانم .اين كه اشكال ندارد.

آقاي جنتي ـ اين بحث به جايی نمیرسد .اجماالً میخواهند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

بگويند هر كسی كار میكند و درآمدي دارد تاجر است.

آقاي رهپيك ـ نه ،میگويد همهي موارد مثل اينها است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همين را بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،يعنی همه هست ،از جمله اين چند

آقاي جنتي ـ شما در نظر شوراي نگهبان بگوييد اين ،صد

تا هم هست.

درصد ( )%3۰۰مخالف اصطالحات عام است!

آقاي عليزاده ـ نه ،گفته است« :هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل

آقاي يزدي ـ اصطالحات عمومی ،همه در اين لغتنامهها آمده

»...؛ اين عبارت «هر نوع» ،آن را محدود كرده است.

است و همه مشخص است .جعل اصطالح هم اندازه دارد.

آقاي رهپيك ـ از قبيل چه؟ عبارت «از قبيل» در بند ( )8مالك

آقاي جنتي ـ فعالً عبارت دارد اين را میگويد .حاال شما بعداً

كه نيست؛ بيان مثال است.

روي احكام آن اشكال وارد كنيد .فرض كنيد عبارات اين ماده،

آقاي عليزاده ـ قانونگذار آمده و گفته است من هر نوع

غلط است؛ ولی از نظر شوراي نگهبان اين عبارت غلط قابل رد

عمليات مالی را تجاري نمیدانم ،بلكه عملياتی را كه از اين

نيست .ما نمیتوانيم بگوييم اين مخالف قانون اساسی يا خالف

نوع باشد تجاري میدانم .اين را میخواهد بگويد.

شرع است.

آقاي رهپيك ـ مثال كه ضابطه و مالك نمیتواند باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده ( )3مال غير منقول را نگفته

آقاي عليزاده ـ قانونگذار گفته است من اين نوع فعاليتها را

است .اگر مقصود اين بود ،چرا به مال منقول مقيد كرده است؟

تجاري میدانم .وقتی میگويد «هر نوع فعاليت» ،مقصودش به

خب اجارهي مال غير منقول هم درآمد است و اتفاقاً بيشترين

اين بخش برمیگردد ،نه اينكه منظورش از «هر نوع فعاليت»

درآمد هم از ناحيهي اموال غير منقول است.

كلّی باشد .منظورش تصدي هر نوع فعاليت خدماتی است كه

آقاي يزدي ـ حاال اين كه چيزي نيست ،پايينتر بياييد جاهاي

از اين نوع باشد.

بدتري هم دارد.

آقاي مؤمن ـ «نوع» ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه ،با اين وضعيت ايراد

آقاي عليزاده ـ چرا؛ دارد.

دارد .اگر مقصودشان هر نوع درآمدي نيست ،خب حرفشان را

آقاي رهپيك ـ «نوع» ندارد؛ اين صرفاً براي بيان مثال است.

منضبط كنند تا ما بفهميم چه میخواهند بگويند .اگر

آقاي عليزاده ـ اين كه مسلّم است.

مقصودشان هر درآمدي است ،چرا در دو سه بند اين ماده ،به

آقاي ابراهيميان ـ منظورش تصدي كليهي فعاليتهاي خدماتی

مال منقول مقيد كردهاند؟

است.

آقاي يزدي ـ اين قانون ضابطهمند كردن درآمدهاي مردم است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همين را بگويند.

آقاي رهپيك ـ اين عبارت ،بيان مثال است .وقتی میگويد «از

منشي جلسه ـ « -1داللي ،حقالعملكاري و نمايندگي تجارتي

قبيل» ،يعنی «مثل» و «مانند» اين موارد.

 -3هر نوع فعاليت مالي و اعتباري از قبيل عمليات بانكي و صرافي

آقاي عليزاده ـ وقتی بند ( )8آمده است مصداق را «از قبيل» اين

 -5هر نوع عمليات بيمهاي به جز بيمههاي اجتماعي

موارد گفته است ،پس «هر نوع» هم به اين عبارت بر میگردد.

 -6هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار».

آقاي سليمي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ اينها مقررات خاص خود را دارد.

آقاي عليزاده ـ شما میفرماييد كه اين ،به چه عبارتی

منشي جلسه ـ « -2صدور ،ظهرنويسي و تضمين چك ،سفته و

برمیگردد؟ اگر مقصود اين بود كه عام باشد كه اصالً ذكر اين

برات و قبول آن

عبارت الزم نبود .اگر مقصود هر نوع فعاليتی بود ،ديگر نيازي
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به ذكر اين محدوديت نبود .اين عبارت «از قبيل» ،هر نوع را

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي عليزاده ،راجع به اين مصوبهاي كه

دارد محدود میكند ،نه اينكه اين عبارت محدود باشد و «هر

اآلن نوشته شده است ،ما بايد ذهنمان را از دو چيز خالی كنيم:

نوع» بخواهد آن را وسعت دهد.

 -3مفهوم عرفی و لغوي تجارت؛  -۲قانون تجارت فعلی .ما

آقاي مؤمن ـ چه كسی و كجا «هر نوع» را محدود گفته است؟

قانون تجارت فعلی را يك استثنا [بر قوانين مدنی] در نظر

آقاي ابراهيميان ـ مثال ،مخصّص نيست.

میگرفتيم .اما اين مصوبه واقعاً میخواهد كل كسب و كار را

آقاي رهپيك ـ «از قبيل» براي جايی است كه معناي آن مالك

سامان بدهد.

باشد.

آقاي عليزاده ـ پس اصالً ذكر اين عبارت «از قبيل» در بند ()8

آقاي عليزاده ـ بله ،همينطور است.

الزم نبود.

آقاي رهپيك ـ  ...ولی معنايش مالك قرار گرفتن آنها نيست،

آقاي مدرسي يزدي ـ بند ( )8میخواهد مثال بزند كه شما بعداً

معنايش بيان مثال است.

به اشتباه نيفتيد .اين بند ،عموم فعاليتها را گفته است؛ گفته

آقاي عليزاده ـ معناي بند ( )8اين است كه غير از آن موارد را

است «هر نوع فعاليت خدماتی».

تجاري نمیداند .اصل بر غيرتجاري بودن است؛ اصل بر مدنی

آقاي عليزاده ـ اگر میخواست همهي فعاليتها را شامل شود،

بودن است.

مثال نمیزد .عبارت «از قبيل» اين را میخواهد بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اتفاقاً عكس اين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی میفرماييد قانونگذار اين همه

آقاي عليزاده ـ نه ،اصل بر مدنی بودن است.

موارد را فقط براي مثال بيان كرده است! بيست تا مثال زده است.

آقاي عليزاده ـ قانون تجارت يك استثنايی بر قانون مدنی و

آقاي عليزاده ـ بله خب ،اين تعداد مثال زده است.

مقررات ديگر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما از بند قبلی [= بند ( )1ماده (])3

آقاي رهپيك ـ نه.

زود رد شديد .صدور ،ظهرنويسی ،تضمين چك هم از آن

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها با اين مصوبه ،تجاري بودنِ

ترجمههاي در غير محلِ خود است .در كشورهاي خارجی،

فعاليتها را اصل قرار دادهاند.

چك را فقط به تاجر میدهند ،ولی در اينجا هر كسی براي هر

آقاي عليزاده ـ اين كه معلوم است .اين عبارت «از قبيل» كه

كاري چك دارد .حاال واقعاً هر كسی كه چك بكشد تاجر

اينجا آمده است میگويد عمل خدماتی از اين نوع باشد؛ غير از

میشود؟! اين بند را از غرب گرفتهاند ،اما آنجا چك ،مخصوص

اين موارد را من تجاري نمیدانم.

تجار است و تجار با چك معامله میكنند .وگرنه صرف صدور،

آقاي جنتي ـ نه ،شما اشتباهی كه میكنيد اين است كه «از

ظهرنويسی و تضمين چك كه درآمدي در آن نيست.

قبيل» را قيد میگيريد.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتاهلل شاهرودي ببينيد؛ در قانون

آقاي مؤمن ـ بله.

تجارت فعلی ،يك عمل تجاري و يك تاجر داشتيم .اينها اآلن

آقاي رهپيك ـ آن مورد مقيدكردن ،فرق میكند.

آمدهاند در اين مصوبه همه را يكی كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً قيد است.

آقاي رهپيك ـ عمل تجاري و سهم تجاري را با تاجر قاطی كردهاند.

آقاي جنتي ـ نه ،قيد نيست.

آقاي عليزاده ـ اينها آمدند هر دو را قاطی كردند و اين خرابی

آقاي عليزاده ـ بله.

را به بار آوردند.

آقاي جنتي ـ نه ،تعيين مصداق است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال به فرض اگر كسی چك صادر كند

آقاي رهپيك ـ بله ،از باب بيان مثال است.

و در آن سودي هم داشته باشد ،مشمول قانون تجارت میشود؟!

آقاي عليزاده ـ در قانون تجارت فعلی هم همينطور است.

آقاي رهپيك ـ معنايش اين میشود كه كسی كه اشتغال به

عبارت «از قبيل» در آن ،يعنی غير از آن موارد را شامل

صدور چك و ظهرنويسی دارد تاجر است.

نمیشود .اگر مقصود« ،هر نوع» فعاليتی بود ،ذكر مثال الزم

آقاي عليزاده ـ بله ،طبق اين مصوبه دارد تاجر میشود.

نبود .ذكر مثال را اينجا آوردهاند تا آن عبارت «هر نوع» را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر كسی دسته چكی دارد اشتغال به

محدود كند.

صدور چك دارد؟
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آقاي عليزاده ـ اينجايش غلط است.

آقاي ابراهيميان ـ واژهي تصدي را بهكار بردهاند تا كاميونهايی

آقاي رهپيك ـ ظاهراً مقصود كسی است كه كارش اين باشد؛

را كه باربر شخصی هستند ،از شمول آن خارج كنند .آن كسانی

يعنی میگويد يك عدهاي شغلشان اين است.

را جزء تاجران محسوب كردهاند كه اين حمل و نقل كاال را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سی تا برگه چك دارند؛ سی تا چك

اداره میكنند و مثالً چند تا باربر دارند.

را میخواهد صادر كند ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن كاميوندار و باربر شخصی هم

آقاي رهپيك ـ اين را نمیگويد؛ كسی را میگويد كه شغلش

متصدي براي خودش است.

اين باشد.

آقاي عليزاده ـ اينها عمل تجاري را با تاجر قاطی كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اين موارد را درست میفرماييد .در قانون

آقاي رهپيك ـ عمل تجاري را با تاجر و با سند تجاري قاطی

تجارت فعلی ،يك نوع عمل تجاري بود كه غير تاجر هم انجام

كردهاند.

میداد و تاجر هم در آن كار بود؛ مثل صدور چك و سفته.

آقاي عليزاده ـ همهي اشكالها از همين جا ناشی میشود .ما

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اآلن اينطوري نيست.

بايد بگوييم در بندهاي مختلف از جمله اين بند ( ،)8اينكه

آقاي عليزاده ـ اآلن اين قانون آمده اين دو تا را قاطی و خراب

گفته شود شامل همه میشود اشكال دارد.

كرده است.

آقاي رهپيك ـ قانون فعلی تجارت ،عبارت «از قبيل» نداشت؛

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خراب شده است .يعنی هر فردي كه

مواردي را شمرده بود و گفته بود كه اين اعمال ،تجاري است،

در ماه ( )3۰تا ( )۲۰تا چك بكشد ،اشتغال به صدور چك دارد.

ولی در اينجا «از قبيل» آورده است.

آقاي عليزاده ـ نياز به اصالح عبارتی دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كه تاجر نمیشود .كسی كه براي

آقاي مؤمن ـ « -2-0امور مربوط به كاريابي و تأمين نيروي كار»

كارهاي زندگی خودش چك صادر میكند؛ جنس میخرد و

آقاي رهپيك ـ بقيهاش چه مواردي است؟

چك صادر میكند كه تاجر نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر میخواستند اعمال تجاري را

آقاي عليزاده ـ شخص كاسب ،تاجر میشود.

توسعه بدهند ،اين همه مثال الزم نبود .اينجا ( )38تا ( )۲۰تا

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

مثال زده است.

آقاي عليزاده ـ خب بايد دفتر داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ رسوبات قانون تجارت فعلی شما را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر من هر روز ( )3۰تا چك براي

تحت تأثير قرار داده است.

خريد وسايل منزلم صادر كنم اين میشود اشتغال به صدور

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتی عبارت «از قبيل» آورده است،

چك؟! چون شما گفتيد به اين كار ،اشتغال داشته باشد.

[چرا ( )38مثال زده است؟] خب اگر بخواهد مثال بزند ،دو تا

آقاي رهپيك ـ من گفتم اشتغال به صدور چك داشته باشد.

مثال میزند ،نه ( )38تا!

آقاي عليزاده ـ در قانون تجارت فعلی ،صدور چك عمل

منشي جلسه ـ « -2-0امور مربوط به كاريابي و تأمين نيروي كار

تجاري محسوب میشد؛ عمل تجاري بود ،نه اينكه موجب

 -2-1عمليات حراجي

تاجر محسوب شدن صادركننده شود .اين مورد را تذكر

 -2-3اداره نمايشگاه عمومي»

میدهيم .نياز به اصالح عبارتی دارد .ظاهراً با توجه به اينكه

آقاي مؤمن ـ عمليات حراجی ،تجاري است؟! هركس مالش را

عمل تجاري و تاجر ،با هم در يك ماده تجميع شده است ،اين

حراج كرد تاجر میشود؟!

اشكال به وجود آمده است.

آقاي رهپيك ـ نه ،كسی كه شغلش اين است و حراجی برپا

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تعابير ،خيلی بد است.

میكند تاجر است.

آقاي جنتي ـ حمل و نقل كاال را هم فعاليت تجاري محسوب

آقاي عليزاده ـ آن اشكال را مِن باب تذكر گفتيم .در اينجا

كرده است! آنوقت حمّالی كه بغل كشتی ايستاده و اجناس را

منظور اين است كه شغلش اين باشد.

از كشتی بر میدارد و جابهجا میكند ،آن هم يكی از تجّار

منشي جلسه ـ « -2-5اداره انبار عمومي

مملكت میشود!

 -2-6عمليات بارگيري ،تخليه و يا ترخيص كاال
 -2-2اداره تأسيسات مربوط به امور رفاهي ،تفريحي و يا ورزشي
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 -2-2اداره سالنهاي برگزاري مراسم ،كنفرانس و يا نمايش

عجيب است .تازه ،اگر خودِ بنگاه ،تجاري باشد ،آيا ادارهاش

 -2-3اداره چاپخانه ،بنگاه نشر ،تايپ و يا ترجمه

هم تجاري است؟ من نمیدانم.

 -2-12اداره خبرگزاريها و يا بنگاههاي خبررساني»

آقاي رهپيك ـ اين كلمات ،كلمات كِشداري است.

آقاي رهپيك ـ كنفرانس و تايپ هم واژهي خارجی است.

آقاي عليزاده ـ اين دو تا [= تاجر و عمل تجاري] را كه با هم

آقاي عليزاده ـ مقصود ،خود چاپخانه نيست ،بلكه ادارهي آن

قاطی كردهاند ،كار خراب شده است.

است كه تجاري محسوب میشود .يك جا ادارهاش تجاري

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ضابطه را گم نكردهاند ،بلكه از اول،

است و يكجا خودش عمل تجاري است.

ضابطه را بيان نكردهاند.

آقاي رهپيك ـ يكجا هم ارائهاش تجاري است.

آقاي عليزاده ـ خواستهاند آن ايراد قانون فعلی را درست بكنند،

آقاي عليزاده ـ عبارات اين مصوبه ،خيلی عجيب است.

اما خرابش كردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين لفظ «اداره» اضافه است؛ بايد

منشي جلسه ـ « -2-12اداره خبرگزاريها و يا بنگاههاي

بگويند «چاپخانه» يا «داشتن چاپخانه».

خبررساني

آقاي عليزاده ـ نه ،خودِ چاپخانه كه معلوم است تجاري است؛

 -2-11ارائه خدمات پستي

اين حرف كه اصالً گفتنش الزم نبود.

 -2-10ارائه خدمات تبليغي يا فني

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

 -2-11اداره تأسيسات مربوط به آبرساني ،گازرساني و يا

آقاي سوادکوهي ـ چاپخانه محل تجارت محسوب میشود.

برقرساني».

آقاي عليزاده ـ نه ،اين كه شما میگوييد ،بنگاه تجاري است.

آقاي عليزاده ـ كسی كه میخواهد خبرگزاري تأسيس كند بايد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كسی براي خودش يك بنگاه

برود آن را ثبت بكند ،آنوقت اين خبرگزاري تجاري محسوب

ترجمه بزند ،او واقعاً تاجر محسوب میشود؟

میشود ،اما آيا ادارهي آنجا هم تجاري است؟ واقعاً من اين را

آقاي عليزاده ـ خب اين كار را بكند .اينها ظاهراً موارد شخصی

نمیدانم.

را رد كردهاند و تجاري نمیدانند.

آقاي رهپيك ـ معنايش اين است كه مديرش تاجر میشود.

آقاي رهپيك ـ يعنی داير كردن بنگاه ترجمه ،تجاري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين در صورتی است كه مالك ،بايد

آقاي عليزاده ـ بله.

تاجر محسوب شود؛ حال آنكه ممكن است مدير ،شخصی غير

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،ممكن است فردي خودش

از مالك باشد.

ترجمه میكند و درآمدش هم از ترجمه است.

آقاي رهپيك ـ نه محل ،محل تجاري است؛ بنگاه تجاري است.

آقاي رهپيك ـ نه ،ظاهراً ترجمه عطف به بنگاه است؛ گفته

آقاي عليزاده ـ بنگاه تجاري است.

است «بنگاه نشر ،تايپ و ترجمه».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،كارمند يا مدير كه تاجر نيست.

آقاي رهپيك ـ معادل فارسی «تايپ»« ،حروفچينی» میشود.

آقاي عليزاده ـ اينها را جداي از هم در نظر گرفتهاند؛ يكجا

«كنفرانس» هم معادلش «همايش» میشود.

بنگاه و يكجا هم خود شخص را در نظر میگيرند.

آقاي عليزاده ـ ادارهي چاپخانه را عمل تجاري گفته است.

آقاي رهپيك ـ بله ،قبالً اينطور بود.

آقاي اسماعيلي ـ حاال آخر سر ،يك ايراد كلی راجع به اينها میگيريم.

آقاي عليزاده ـ درست هم بود .اآلن آمدند خرابش كردند .وقتی

آقاي عليزاده ـ فرض بفرماييد يك مؤسسه ،خودش چاپخانه

من يك بنگاهی براي نشر دارم ،من كه تاجر نيستم ،بنگاه من

دارد؛ مثالً حوزهي علميه براي نشر كتابهاي خودش يك

تاجر است و تجارتخانه محسوب میشود .حاال آنجا را يا من

چاپخانه دارد.

اداره میكنم يا كسی از طرف من اداره میكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،آنوقت تجاري محسوب

آقاي هاشمي شاهرودي ـ  ...مثالً كسی كه اجير من است،

میشود.

بنگاه را اداره میكند.

آقاي عليزاده ـ در اين صورت ،تجاري محسوب میشود و

آقاي عليزاده ـ هيچ كدام از ما تاجر نيستيم .از جهت

ادارهكنندهي آنجا هم تاجر میشود .اصالً اين بندها يك

شخصيت ،تاجر همان بنگاه است .يك وقتی من میآيم خودم

چيزهاي عجيب و غريبی است .ادارهي بنگاه نشري كه آورده،

كارهايی را انجام میدهم كه ممكن است به واسطهي آن ،تاجر
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قلمداد بشوم؛ ولی آن غير از اين است كه يك بنگاهی داشته

آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ اين قيد «براي غير از رفع حوائج

باشم .فرض بفرماييد در بازار يك تجارتخانه دارم كه ممكن

شخصی» شامل خيلی از بندهاي ديگر هم میشود.

است ثبت هم الزم نداشته باشد .در كنار آن ،خودم هم تاجرم و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم بايد ذكر كنند.

كار تجاري میكنم؛ مثالً قالیفروشی میكنم .اينها با هم فرق

آقاي رهپيك ـ اينجا كه آوردهاند؛ در آن موارد قبل هم بايد بياورند.

دارد .اينها آمدند اينها را با هم قاطی كردند .يكجا گفتهاند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر نوع فعاليت معدنی هم اگر براي

ارائه ،يكجا گفتهاند اداره ،حاال هم آمدهاند گفتهاند ارائهي

رفع حوائج شخصی باشد بايد ذكر شود.

خدمات پستی .اينها میگويند اگر كسی با يك شركتی قرارداد

آقاي رهپيك ـ بله ،تأسيسات آبرسانی ،گازرسانی و برقرسانی

بسته است كه نامههايش را اين طرف و آن طرف ببرد و پخش

هم اگر براي رفع حوائج شخصی باشد ،تجاري نبايد باشد.

كند ،چون فعاليت خدماتی ارائه میكند تاجر شده است .يكجا

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قيد در همهي موارد و بندها بايد

گفتهاند ارائه ،يكجا گفتهاند اداره.

ذكر شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود ،بنگاههايی است كه خدمات

آقاي شبزندهدار ـ يعنی قيد «اشتغال» در صدر ماده ( )3به اينجا

ارائه میكنند.

هم میخورد؟ اشتغال به تأسيس داشته باشد ،يعنی بايد مكرراً

آقاي عليزاده ـ خب بايد همين را بگويند و قشنگ آن را

تأسيس كند؟ اگر يك بار تأسيس كرد ،اشتغال محسوب نمیشود؟

روشن كنند .آخر نيامدهاند بگويند اين بنگاه است يا شخص

آقاي ابراهيميان ـ بله ،يعنی كسانی كه كارشان اين است.

است يا چه هست .قانون تجارت فعلی اينها را از هم جدا كرده

آقاي عليزاده ـ نه ،كسی كه كارخانه تأسيس میكند تاجر

بود و با همهي نواقصی كه داشت ،خيلی جالب بود.

نيست ،بلكه كارخانهي او فعاليت تجارتی محسوب میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون تجارت منضبط بود.

من واقعاً تعجب میكنم؛ مگر كسی كه میرود كارخانه تأسيس

آقاي عليزاده ـ بله.

میكند و از آن بهرهبرداري مینمايد تاجر میشود؟ كارخانه

منشي جلسه ـ « -2-13امور مربوط به فناوري اطالعات و

يك مؤسسهي تجاري است .من واقعاً تعجب میكنم كه چرا

ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملي و يا عمومي ،ارائه خدمات

اينها را آوردهاند؟ اين ماده اآلن دارد مزايايی براي اينها تعيين

دسترسي به شبكههاي ارتباطات مخابراتي و يا رايانهاي ،ارائه

میكند .يك كسی ممكن است پنج تا كارخانه هم داشته باشد؛

خدمات ميزباني و يا مراكز داده و امور مربوط به تأمين محتواي

حاال بايد براي اين پنج تا كارخانه ،دوباره برود خودش يك

الكترونيك و يا تأمين نرمافزارهاي رايانهاي»...

دفتر بگيرد؟ خب اين كارخانهاش تجاري است .اينها موارد را

آقاي مؤمن ـ «نام دامنه ملی» يعنی چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود ،دامنهي اينترنت و اينها است.

با هم قاطی كردهاند .اصالً به طور كلّی خراب كردهاند .يك جا
«عمليات» ،يك جا «امور مربوط» ،يك جا هم «اداره» گفتهاند.

آقاي رهپيك ـ مربوط به اينترنت است .يك آدرسی در فضاي

خب اين «امور مربوط» ،تجاري محسوب میشود.

اينترنت در اختيار شما قرار میدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عبارت «براي رفع حوائج

آقاي عليزاده ـ اصطالحی در امور فناوريهاي نوين است.

شخصی» قيد خوبی است .ما بايد بگوييم كه چرا اين قيد را

منشي جلسه ـ « -2-15عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل

فقط در اينجا آوردهايد؟ در همهجا بايد بيايد.

احداث ساختمان ،راه و يا شبكههاي آبرساني

آقاي رهپيك ـ بله ،بايد آن را در موارد ديگر هم بياورند.

 -3هر نوع فعاليت معدني
 -12تأسيس كارخانه يا كارگاه و يا بهرهبرداري از آنها ،براي غير
از رفع حوائج شخصي
 -11تأسيس كشتارگاه ،سردخانه ،مجتمع كشاورزي ،مجتمع
پرورش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام ،طيور ،آبزيان و يا
بهرهبرداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي
 -10كشتيسازي ،خريد و فروش كشتي ،كشتيراني داخلي و يا
خارجي و معامالت مربوط به آنها».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد در همهي موارد و بندها بگويند.
يعنی هر فعاليتی كه براي رفع حوائج شخصی باشد ،ديگر
تجارت محسوب نمیشود.
آقاي عليزاده ـ اگر میخواهيد بگويند شغل شخص اين باشد،
خب در باالي ماده ( )3بيان كردهاند .اما اگر میفرماييد كه اين
قيد الزم است براي همهي موارد ذكر شود ،آنوقت بايد آن را
در قالب يك تبصره بياورند.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

بياورند كه هرجا فعاليتی براي رفع حوائج شخصی باشد

آقاي عليزاده ـ قيد «غير از رفع حوائج شخصی» در بند ( )3۰و

تجاري نيست.

( )33موهوم اين است كه در ساير موارد ...

آقاي عليزاده ـ البته در آن مواردي كه رفع حوائج شخصی به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ موهوم اين است كه در ساير موارد

آنها بر میگردد.

الزم نيست اين قيد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ همهي موارد دربارهي حوائج شخصی

آقاي عليزاده ـ به عبارت ديگر[ ،با نبود اين قيد در ساير بندها]

است .هر كسی پول در میآورد براي رفع حوائج شخصی

اگر فعاليتی براي رفع حوائج شخصی هم باشد تجاري

خودش است.

محسوب میشود.

آقاي ابراهيميان ـ جاهايی كه قابل تصور نباشد را كه نمیتوان

آقاي سليمي ـ مثالً كجا؟

گفت.

آقاي مؤمن ـ فعاليت معدنی.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بعضی جاها اينطور نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجاي فعاليت معدنی ،اين قيد بايد بيايد؟

آقاي ابراهيميان ـ مثالً خبرگزاري.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثالً اينكه شخصی میخواهد براي

آقاي اسماعيلي ـ بگويند در مواردي كه براي رفع حوائج

خودش از معدن يك چيزي استخراج كند بايد قيد بخورد.

شخصی است ،مشمول اين قانون نمیشود.

آقاي مؤمن ـ يعنی فعاليت معدنی براي شخص خودش و رفع

آقاي عليزاده ـ در مواردي كه حسب مورد براي رفع حوائج

حوائج شخصیاش داشته باشد.

شخصی باشد ،نه در همهي موارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر نوع فعاليت معدنی.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اگر عبارت «حسب مورد» بيايد

آقاي سليمي ـ يا عمليات ساخت در امور عمرانی.

درست میشود.

آقاي عليزاده ـ يا عمليات بارگيري را براي خودش انجام

منشي جلسه ـ «ماده  -0شركت تجارتي تاجر محسوب ميشود،

میدهد يا تخليه و ترخيص كاال را براي خودش انجام میدهد

هر چند موضوع فعاليت آن از اعمال مندرج در ماده ( )1اين

يا فقط براي خودش حراجی میگذارد.

قانون نباشد».

آقاي اسماعيلي ـ خب رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عامتر از اين حكم میشود پيدا كرد؟

آقاي رهپيك ـ عمليات ساخت و امور عمرانی هم هست.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ خيلی خب حاال براي اين اشكالی كه گفتيد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال ايشان [= آقاي عليزاده] هم به

رأي بگيريد.

همين است كه اين آقاي صاحب شركت تجاري ،هم خودش

آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأي نمیگيريم.

تاجر شده است و هم شركت او تاجر عنوان شده است.

آقاي عليزاده ـ اين موضوع را تذكر میدهيم.

آقاي ابراهيميان ـ خود شخص كه مطرح نيست.

آقاي اسماعيلي ـ تذكر را هم رأي بگيريد .هر چه میخواهد

آقاي عليزاده ـ اشكاالتی كه آقايان مطرح میكردند به خاطر

باشد رأي بگيريد .اگر اينطوري بخواهيم تا آخر پيش برويم به

همين بود .اين كه دو تا نيست .يك وقتی اين كاري كه شركت

بررسی همهي مواد اين مصوبه نمیرسيم.

انجام میدهد را من به عنوان شخص حقيقی انجام میدهم؛ اين

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میگويند اين را تذكر بدهيم اعالم

حالت درست است .اما اين قانون آمده و همهي موارد را قاطی

رأي كنند.

كرده است .فعاليتهاي كارخانه را شخص انجام نمیدهد؛

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر ،يقيناً الزم است.

كارخانه ،به شركت تجاري نياز دارد.

آقاي شبزندهدار ـ همهي بندها را بايد تذكر بدهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمیخواهد آن موارد ماده ( )3را بگويد.

آقاي عليزاده ـ اصالً در نظرمان بگوييم كه در ساير بندها ،در

آقاي عليزاده ـ ولی اينطور گفته است.

مواردي كه انجام آن كار براي رفع حوائج شخصی است

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده ( )۲گفته است بخشی از اين

تكليف چيست؟

كارهاي شركت ،اعمال مندرج در ماده ( )3است.

آقاي اسماعيلي ـ بله ،يعنی يك تبصرهي كلّی براي ماده ()3

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ،ماده اول كه اينها را گفته است.
آقاي عليزاده ـ باال در ماده ( )3گفته است در همهجا ،حتی اگر
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تأسيس كارخانه براي خود شخص هم باشد باز تجاري است؛

آقاي عليزاده ـ بله.

ماده ( )3میگويد كارخانه هم تجاري است .خراب كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آن «شخصی» كه در مادهي اول گفته

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ،اعم از شخصيت حقوقی و حقيقی است.

است ،اعم از شخص حقيقی و حقوقی است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عجب!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،به قرينهي مادهي دوم اينطور

آقاي عليزاده ـ ماده ( )3تأسيس كارخانه را فعاليت تجاري

نيست.

محسوب كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مادهي دوم چه قرينهاي محسوب

آقاي رهپيك ـ ماده ( )3كسی كه چاپخانه را اداره میكند هم

میشود؟

تاجر محسوب كرده است .كسی كه بنگاه نشر را اداره میكند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شركت تجارتی تاجر محسوب

تاجر است؛ خود بنگاه نشر هم تجاري است.

میشود و داراي شخصيت حقوقی است ،ولی آن شخص ماده

آقاي عليزاده ـ آنوقت هر سه [= بنگاه و كارخانه ،مالك آن و

( )3داراي شخصيت حقيقی است .اين دو تا ماده را پشت سر

ادارهكنندهاش] تجارتی محسوب میشود و اين غلط است.

هم آورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ جايی كه واقعاً شركتی هست و

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ( )۲دارد يك مسئلهي ديگري را

شخصيت حقوقی مستقل دارد و آن شركت دارد اداره میكند؛

میگويد؛ چه ربطی به آن موضوع دارد؟ ماده ( )۲دارد میگويد

او براي خودش اداره میكند .اين فرد حتی اگر خودش

شركت تجارتی حتی اگر شامل موادي كه ما قبالً گفتيم نباشد،

مديرعامل باشد كارمند شركت میشود و از شركت حقوق

باز داراي شخصيت حقوقی است؛ يعنی زيرمجموعهي آن

دريافت میكند.

شخصی است كه اول بيان كرديم.

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی آنجا شخص حقيقی ،مقصود

آقاي عليزاده ـ اين را نگفته است.

بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولی اگر در جايی ،پاي شخصيت حقوقی

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آنجا اعم است.

در ميان نباشد ،پس توسط شخص حقيقی دارد اداره میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي رهپيك ـ نه ،قبالً اينها را تعريف كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن از آقايان [= نمايندگان

آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً تداخل ندارد .از اول[ ،در ماده (])3

تصويبكننده] بپرسيد كه منظور شما از «شخص» در ماده (،)3

گفته بود براي خودش.

اعم است يا نه؟

آقاي عليزاده ـ ماده ( )۲مثل تبصرهي ماده ( )3میماند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با قرينهي ماده ( )۲همين میشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا كه شركت ،شخصيت حقوقی دارد،

آقاي ابراهيميان ـ بر اساس ماده ( )۲شركتهاي تجاري هم

ديگر فرد ،براي خودش كار نمیكند ،بلكه براي شركت كار

تاجر شمرده شدهاند .ماده ( )۲میگويد اين شركتهاي تجاري

میكند .اين تداخل ندارد.

هر كاري بكنند ،به هر حال تاجر محسوب میشوند.

آقاي رهپيك ـ ماده ( )3میگويد متصدي چاپخانه تاجر است.

آقاي رهپيك ـ نه ،اينها شركت تجاري هستند ،نه تاجر.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتی كه چاپخانه شخصيت

آقاي عليزاده ـ باال در ماده ( )3گفته است كه ادارهي اينها

حقوقی نداشته باشد ،اين امر معلوم است.

تجاري است تا شما يك وقتی تصور نكنيد كه خود اينها

آقاي رهپيك ـ معلوم است كه چاپخانه شخصيت حقوقی دارد.

تجاري محسوب میشوند .حاال در ماده ( )۲اينها را دوباره دارد

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگر به او شخصيت حقوقی بدهند

به طور جداگانه ،تجاري حساب میكند .پس معلوم است

چه عيبی دارد؟

بعضی جاها ،اداره با خود شخص ،دو تا موضوع مجزا

آقاي رهپيك ـ شركتها و شخصيتهاي حقوقی بايد ثبت بشود.

محسوب میشوند و حال آنكه گاهی اداره ،امر تجاري نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ثبتش میكنند.

آقاي رهپيك ـ بله ،اين را قبالً هم داشتهايم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي ماده اول و دوم اين است كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال يك تذكري بدهيد؛ شايد

در ماده ( ،)3شخص مراد است ولی اينجا شركت مراد است.

اصالحش كنند.
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آقاي عليزاده ـ اين را نوشتم.

غير اين صورت در مقابل اشخاص ثالثِ ناآگاه ،قابل استناد نيست».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اين موضوع را نگفتيد؛ فرق بين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان مجمع مشورتی فقهی در خصوص
كدام ماده اشكال داشتند؟ درباره ماده ( )3اشكال داشتند؟
آقاي مؤمن ـ بله ،گفتهاند در اين ماده ( )3ثبت سِمَت
قائممقامی در دفتر تجارتی را شرط قرار دادهاند و حال آن كه
اگر تاجر كسی را قائممقام خود قرار داده باشد و دو نفر عادل
هم شهادت بدهند كه او اين كار را كرده است ،خب چرا او
3
نبايد قائممقام محسوب شود؟
آقاي رهپيك ـ در اين ماده ( )3نمیگويد كه آن شخص ،واقعاً
قائممقام نيست؛ میگويد در مقابل شخص ثالث قابل استناد نيست.
آقاي مؤمن ـ گفته است« :در غير اين صورت در مقابل
اشخاص ثالثِ ناآگاه قابل استناد نيست».
آقاي رهپيك ـ يعنی از نظر خود شركت ،قائممقام است و آثار
دارد ،ولی نسبت به ديگران كه ناآگاهند و اين را نمیدانند [اين
سِمَت قابل استناد نيست] .اين ماده میگويد بايد اين سِمَت در
يك جايی ثبت بشود تا ديگران هم بدانند كه اين شخص،
قائممقام شركت است.
آقاي شبزندهدار ـ اگر ثبت نشده باشد ،ولی بعداً قائممقامی
آن شخص اثبات شود ،چرا آثار نداشته باشد؟
آقاي رهپيك ـ براي خود شركت آثار دارد ،ولی نسبت به
شخص ثالث آثار ندارد؛ چون شخص ثالث نمیدانسته است كه
او قائممقام شركت بوده است.
آقاي عليزاده ـ بنده يك شركتی دارم و طبق مقررات آمدم آگهی
كردم و به اطالع عموم رساندم كه اين شخص قائممقام من است؛
بعداً میآيم در خانه مینشينم و قائممقام خودم را درِگوشی عزل
میكنم .آقايان میگويند آن حرف درِگوشی بين شما و قائممقام،
اثر دارد ،اما نسبت به مردمی كه ناآگاه هستند اثر ندارد.
آقاي مؤمن ـ نگفته است اگر به اطالع عموم نرسانديد ،آثار ندارد.
آقاي رهپيك ـ مطلب برعكس است .كسی را در خود شركت،
قائممقام كردهاند منتها اين موضوع را ثبت نكردهاند .اين ماده
میگويد اين موضوع نسبت به اعمال شركت مؤثر است؛ چون
آن شخص را قائممقام شركت كردهاند  -مثل اينكه مدير شركت
اذن داده باشد كه او چك بنويسد و امضا كند -اما اگر پاي

تاجر و شركت را هم تذكر بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ رأيگيري كنيد ،اگر رأي آورد ،بنويسيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده اول براي شخص حقيقی و اين
يكی براي شخصيت حقوقی است.
آقاي عليزاده ـ ما اآلن میگوييم ماده ( )۲به اين صورت كه
آمده است ،با توجه به بندهاي ماده ( ،)3اين ايهام را به وجود
میآورد كه اداره ،غير از وجود خود شركت است .به نظرتان
عبارت را چطور بگوييم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييد معنايش اين است كه خود
شخص غير از اين شركت ،باز تاجر محسوب میشود .يعنی
اينجا دو تا تاجر هست؛ هم خود شخص تاجر است و هم
شركت او تجاري است.
آقاي رهپيك ـ بله ،شركتش هم تاجر است.
آقاي عليزاده ـ مفاد بندهاي ماده ( )3دربارهي شخص
ادارهكننده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص ادارهكننده هم با قطع نظر از
شركت ،تاجر محسوب میشود.
آقاي عليزاده ـ شخص ادارهكننده با قطع نظر از شخصيت
حقوقی شركت ،تاجر محسوب میشود.
آقاي رهپيك ـ دو تا تاجر میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اين دو ماده ،دو نفر تاجر
میشوند؛ يعنی كسی كه شركتی دارد ،هم خودش تاجر است و
هم شركتش؛ درحالی كه اينگونه نيست.
آقاي عليزاده ـ آقايانی كه اين نظر را قبول دارند و میگويند
اين موضوع را تذكر بدهيم ،رأي بدهند.
آقاي رهپيك ـ بله ،بايد تذكر بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چند تا رأي آورد؟
آقاي ابراهيميان ـ رأي آورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأي آورد ،همه رأي داديم.
آقاي رهپيك ـ اين تذكر را ذيل ماده ( ،)۲با توجه به ماده ()3
بيان كنيم.
منشي جلسه ـ «ماده  -1قائممقام تجارتي شخصي است كه تاجر
او را براي انجام امور تجارتي نايب خود قرار ميدهد و امضاي او
براي تاجر الزامآور است .قائممقام تجارتي وكيل تاجر محسوب
ميشود.
ماده  -3سِمَت قائممقامي ،بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد ،در

« .1اطالق عدم قابلاستناد بودن در مقابل شخص ثالث ناآگاه از جهت
شمول نسبت به مواردي كه شرعاً میتوان قائممقامی را اثبات نمود -
مانند فرض اقامه بينه -خالف شرع دانسته شد ».نظر كارشناسی مجمع
مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /33۲ف 31/مورخ  ،3131/۲/1قابل
مشاهده در نشانی زيرyon.ir/23MB :
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شخص ثالثی به ميان بيايد ،او بايد از قائممقامی اين شخص
مطلع باشد .اگر شخص ثالث ناآگاه باشد ،اين سِمَت قائممقامی
هر چند باطل نيست ولی نسبت به او قابل استناد هم نيست.
آقاي ابراهيميان ـ اين هم يكی از همان استثنائات وارده به
قواعد فقهی است .ممكن است كسی نمايندگی و نيابت را افشا
نكند و برود با كسی معامله كند ولی بعداً بتواند ثابت كند كه
من به نمايندگی اقدام كردهام .حاال آيا اثبات اين نمايندگی
افشانشده بين طرفينی كه هستند ،مؤثر است يا نه؟ در سوابق
قانون مدنی هم اين بحث مطرح است .قانون مدنی میگويد دو
طرفی كه با هم معامله میكنند ،معامله براي خود آنها محسوب
میشود مگر اينكه يكی از اين دو طرف بعداً ثابت كند كه
نمايندهي كس ديگري بوده است 3.بعد اين سؤال مطرح
میشود كه تجارت بر اساس اعتماد به ظواهر و ارزيابی قدرت
و اعتبار اشخاص است؛ يعنی من میروم و با اين آقا وارد
معامله میشوم .حاال اگر من بروم و بر اساس توانايیها و
قابليتهاي اين آقا ،او را انتخاب كنم و با او معاملهي تجاري
انجام دهم ،اگر اين شخص پسفردا من را با دو شاهد عادل،
در مقابل يك آدم مُعسري قرار دهد ،آنوقت تمام فعاليتهاي
تجاري من مختل میشود .كارشناسان میگويند اگر اين كار را
بكنيد به صورت آبشاري ،ورشكستگی و مشكالت به تمام
جامعهي تجاري تسري پيدا میكند .يعنی من با شما معامله
میكنم ،ولی شما من را مقابل يك آدم ندار قرار میدهيد كه
نمیتوانم طلب خودم را وصول كنم و ورشكسته میشوم .من
ورشكسته بشوم طلبكاران من هم ورشكسته میشوند و
همينطور جامعهي تجاري با چالش روبرو میشود .اين در
واقع يك جور تأسيس است كه اين شخص را كه سِمَتش را
افشا نمیكند ضامن تعهدات كسی كه از او نيابت دارد قرار
میدهد .حاال میگوييم قائممقامی كه سِمَتش را خبر ندهد و
جايی ثبت نكند كه مردم بتوانند اطالع پيدا كنند ،خودش
شخصاً ضامن اجراي تعهدات آن اصيل است .بله ،آن نمايندگی
يكجا مؤثر است؛ كسی كه واقعاً نماينده و نايب بوده است
بايد بين خودش و آن اصيلی كه ادعا میكند نمايندهي اوست،
تسويه حساب بكند؛ يعنی قائممقام بايد حساب زمان وكالت و
 .1ماده ( )330قانون مدنی مصوب « :31۰1/۲/38ماده  -330كسی كه
معامله میكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است ،مگر اينكه
در موقع عقد خالف آن را تصريح نمايد يا بعد خالف آن ثابت شود.
معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود میكند،
تعهدي هم به نفع شخص ثالثی بنمايد».

نيابت خود را به او بدهد .در اينجا و بين خودشان مؤثر است،
اما در مورد اشخاص ديگر مؤثر نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در انتهاي ماده ( )3معناي عبارت
«قابل استناد نيست» اين نيست كه براي اثباتِ سِمَت قائممقامی
كافی نيست .نظر آقايان اعضاي مجمع مشورتی از اينجا ناشی
شده است.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من هم همين است .قائممقامی در
اينجا يك معناي خاص دارد.
آقاي رهپيك ـ قابليت اثبات با بطالن فرق میكند؛ فقط در
مورد شخص ثالث ،نمیتوان به اين سِمَت استناد كرد و انتظار
داشت كه آثاري داشته باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی با بيّنه هم نمیشود به سِمَت
قائممقامی استناد كرد؟ يعنی اگر براي شخص ثالث بيّنه هم
بياورد ،فايده ندارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،در هر حال نسبت به شخص ثالث قابل
استناد نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب ،بايد با بيّنه ثابت شود كه
اين وكيلش بوده است ،بعد آثار وكالت بر او بار میشود.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس خالف شرع شد؛ چون بايد با
بيّنه قابل استناد باشد.
آقاي رهپيك ـ اصالً مردم خبر ندارند [كه ايشان قائممقام
شركت بوده است].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ من میگويم مقصود از عبارت «قابل
استناد» ،عدم اثبات نيست ،بلكه اين ماده میخواهد بگويد
ادعاي داشتن سِمَت كافی است يا كافی نيست .عبارت «قابل
استناد نيست» يعنی اصالً قابل استناد نيست؛ يعنی حتی اگر با
بيّنه اين حرف درگوشی كه در مورد عزل قائممقام گفته شده
است را ثابت كند باز هم قابل استناد نيست.
آقاي رهپيك ـ اين حكم دربارهي شخص ثالث است ولی در
مورد غير شخص ثالث ثبوت دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اينكه شرعاً با بيّنه قابل استناد است؟
آقاي رهپيك ـ بله ،اين ماده میگويد در مورد شخص ثالث
ناآگاه قابل استناد نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اشكال شرعی پيدا میكند.
آقاي ابراهيميان ـ من اشكالش را به صورت غير مستقيم
عرض كردم.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود آقايان اعضاي مجمع

موضوع را بداند؛ چون اين قرارداد بين خودشان [= قائممقام و

مشورتی فقهی قم از اين اشكال ،اين است.

اصيل] بوده است .البته ممكن است موكل يا اصيل گفته باشد

آقاي ابراهيميان ـ من به صورت غيرمستقيم عرض كردم كه

كه فالنی قائممقام من است

قانون مدنی و سابقهي فقهی ما میگويد كه اگر شما توانستيد در

آقاي عليزاده ـ در امور تجاري ،من با تاجر معامله میكنم؛ با

رابطهي با اينها با دليل ديگري نيابت را ثابت كنيد ،مؤثر است؛

كس ديگر نمیخواهم معامله كنم.

ولی عرض ما اين است كه آنوقت ما در دنياي تجارت با مشكل

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص ثالث نبايستی علم پيدا كند.

مواجه میشويم .حاال ببينيم اين مشكل را چطور میتوانيم توجيه

آقاي مؤمن ـ شخص ثالث طرف معاملهي وكيل بوده است.

و حل بكنيم .آيا حل شدنی است يا حل شدنی نيست؟

آقاي ابراهيميان ـ شما چطور میتوانيد اين مشكل را حل كنيد؟

آقاي مؤمن ـ اين سِمَت ،طبق ماده ( )3قابل استناد نيست؛

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اول بايد بررسی كنيم كه آيا اشكال

بنابراين آن معضل را نمیتوانيم حل كنيم.

شرعی دارد يا نه ،بعد ببينيم چطور بايد اشكال را حل كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ «عدم قابليت استناد» ترجمهي يك واژهي

آقاي عليزاده ـ طرف میگويد من با عنوان قائممقامی عمل

فرانسوي است .ما در فقه ،بطالن ،عدم نفوذ و قابليت فسخ

میكنم ...

داريم اما «غير قابل استناد» به اين معنا نداريم« .غير قابل استناد»

آقاي ابراهيميان ـ آيا نمیتواند اين كار را بكند؟

يكطور بطالن نسبی است؛ يعنی اين امر ،نسبت به من انگار

آقاي عليزاده ـ  ...ما میگوييم معامله را براي خودش دارد

وجود ندارد ،اما در رابطهي من با يكی ديگر ،انگار وجود دارد.

انجام میدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عيبی ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله ،قائممقام اوست.

آقاي مؤمن ـ اگر با بيّنه ثابت كرد ...

آقاي ابراهيميان ـ قائممقام میتواند يك چارچوبی داشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن وقت قابل استناد میشود.

ما يك عقد وكالت و يك رابطهي قائممقامی داريم كه اين

آقاي مؤمن ـ نه.

موضوع دوم ،در دنياي تجارت موضوع جديدي است.

آقاي عليزاده ـ بايد توجيهش بكنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين هم آثار حقوقی دارد؛

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه در جايی كه گفتيم

درباره اين كه شك نداريم .اگر اصالً آثار شرعی نسبت به

كسی خودش را قائممقام اعالم میكند يا چنين سِمَتی را به

شخص ثالث نداشته باشد ،آنوقت اين قرارداد فقط بين

عنوان قائممقام تجاري میپذيرد ،آيا ما نمیتوانيم اين

خودشان منعقد میشود ،ولی اين قرارداد نسبت به شخص

قانونگذاري و تقنين را بپذيريم؟

ثالث هم آثار دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد برود و آن را ثبت كند.

آقاي عليزاده ـ اين سِمَت قائممقام ،مثل ولیّ و قيّم و امثال اينها

آقاي ابراهيميان ـ بله ،بايد برود ثبت كند؛ ولی در هر صورت

نيست .اين قائممقامی كه در ماده ( )3هست ،يك قائممقام

با توجه به اينكه چارچوب قائممقام تجاري ،اين ويژگی را دارد

قراردادي است كه در فقه وجود ندارد.

كه اگر اين شخص ،سِمَتش را ثبت نكند ،خودش ضامن

آقاي شبزندهدار ـ گفته است همهي اين چيزها و شرايط را دارد.

تعهداتش میشود ،ما نمیتوانيم بگوييم شما اگر لباس

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است وكيل اوست.

قائممقامی را [از تن دربياوري باز هم ضامن هستی].

آقاي مؤمن ـ بله ،گفته است قائممقام ،وكيل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حالی كه شرعاً اينطوري نيست؛

آقاي شبزندهدار ـ وكيل است.

چون اين شخص از اصيل وكالت گرفته و از طرف او اين كار

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در فقه ،قائممقام همان وكيل مفوّض است.

را كرده است؛ با بينه هم ثابت كردهاند كه او وكيل است؛ پس

آقاي سوادکوهي ـ بله.

خود اصيل ضامن است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در فقه هم داريم كه يك وقتی وكيل،

آقاي عليزاده ـ اگر با بينه اثبات بكند كه به طرف گفته است

وكيل مفوّض است ،يك وقتی هم وكيل ،وكيل مطلق است.

من قائممقام هستم كه اشكال رفع میشود.

آقاي رهپيك ـ يك اشكالی كه اين مصوبه دارد اين است كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شخص ثالث الزم نيست اين

گفته قائممقام ،وكيل است.
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آقاي عليزاده ـ طرف میگويد كه من تاجرم و نمیخواهم مالم
را ضايع بكنم .حاال شخصی آمده و گفته است من اين مال را
میخرم و نگفته است كه من قائممقام شخص ديگري هستم.
اصل هم بر اين است كه براي خودش خريداري كرده است.
حاال قائممقام بگويد من در دلم نيت كرده بودم كه براي فالنی
میخرم؟!
آقاي مؤمن ـ اين سِمَت ،در دفتر ثبت تجارتی قابل استناد نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بگويد كه چون در دفتر ثبت
تجارتی ثبت نشده ،قابل استناد نيست ،غلط است .من بيّنه اقامه
میكنم كه اينطور بودهام.
آقاي عليزاده ـ اگر اينطوري است ،پس در آنجايی كه در دفتر
هم ثبت شده است ،بفرماييد كه در مصوبه بياورند طرف دوباره
نگويد آن معامله ،براي خودش است.
آقاي مؤمن ـ نه ،آنجا اعم است.
آقاي عليزاده ـ اينجا هم براي خودش است ...
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ  ...مگر اينكه اثبات بكند كه براي انجام اين
معامله وكالت داشته است.
آقاي ابراهيميان ـ فرمايش آقايان روشن است؛ چون ما سابقاً
در كتابهاي حقوق مدنی و در كتاب فقه ،همين مطلب را
میخوانديم كه اگر شما در رابطهي با اين اصيل ،سِمَتت را در
معامله افشا نكنی ،اثرش چيست.
آقاي عليزاده ـ خب معامله براي خودش است ديگر؛ اصل بر
اين است كه براي خودش معامله میكند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،ما اآلن در اين رابطه يك قيدي در قانون
مدنی داريم .اين قانون میگويد معامله براي خود آن شخص
3
است ،مگر اينكه بعداً خالفش را اثبات كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب آن حكم را اينجا هم میتوانند
بياورند.
آقاي مؤمن ـ اينجا هم بايد بياورند.
آقاي ابراهيميان ـ در اينجا يك مشكلی داريم.
آقاي رهپيك ـ شما به مبناي سِمَت قائممقامی اشكال داريد.
چون قابليت استناد يك نهاد ،براي جلوگيري از سوء استفاده
 .1ماده ( )330قانون مدنی مصوب « :31۰1/۲/38ماده  -330كسی كه
معامله میكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است ،مگر اينكه
در موقع عقد خالف آن را تصريح نمايد يا بعد ،خالف آن ثابت شود.
معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود میكند
تعهدي هم به نفع شخص ثالثی بنمايد».

است ،دوستان به اين مبنا خدشه میكنند و الّا معنا و آثار
«قابليت استناد» روشن است .اينها میخواهند بگويند كسی در
امر تجارت سوء استفاده نكند؛ وقتی كه او میخواهد برود
معاملهاي انجام دهد شفاف باشد؛ اگر نمايندهي كسی است
معلوم باشد كه نماينده است .كسی خودش پاي معاملهاي را
امضا كرده است ،بعد يك دفعه میگويد من نمايندهي فالنی
هستم ،شركت هم ورشكسته شده است .اين ماده میگويد براي
اينكه اين اتفاق نيفتد و سوء استفادهاي صورت نگيرد ،سِمَت
قائممقامی بايد ثبت شود تا شخص ثالثی كه میآيد بتواند به آن
استناد كند .خب اين ،يك مبنايی است كه قابل خدشه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ  ...اما فرض خالف اين مطلبی كه
شما فرموديد ،خالف شرع است.
آقاي ابراهيميان ـ آيا حكومت میتواند بگويد قائممقامی
تجاري يك نوع نمايندگی ويژه محسوب میشود و كسی كه
قائممقام تجاري باشد ولی سِمَتش را ابراز نكند بايد خودش
جوابگوي تعهدات باشد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اگر خالف شرع باشد اين حرف
را نمیتواند بگويد .اگر واقعاً دليل و بيّنهاي هست كه اين
شخص وكيل بوده و به وكالت خريداري كرده است ،اين قابل
استناد است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،ما يك وكيل عقدي داريم كه احكامی
دارد و يك وكيل شرطی هم داريم كه در واقع يك نوع وكالت
جديد و يك نوع قائممقامی محسوب میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين همان موضوعِ وكيلِ مفوّض و
وكيل مطلق است .قائممقام همان وكيل است و يك نوع نيابت
عامه دارد .در تئوري نيابت ،اين هم نوعی وكيل مفوّض است.
آقاي سوادکوهي ـ اگر بيّنه هم بياورد كه ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بيّنه بياورد كه وكيل بوده ولی
ثبت نكرده است ،چرا موكل ضامن نباشد؟ باالخره از نظر
شرعی اشكال آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی وارد است.
اگر مقصود از عدم قابليت استناد اين است كه حتی با بيّنه هم
قابل استناد نباشد ،اين اشكال وارد است.
آقاي رهپيك ـ بله ،اشكال روشن است.
آقاي مؤمن ـ در غير اين صورت ،اشكالی ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ منتها مبناي وضع اين ماده ( ،)3آن مطلبی
است كه گفتم .اگر راه ديگري داريد ،آن را پيشنهاد بدهيم .اين
نظر ،مشكل را حل نمیكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگويد مگر اينكه در دادگاه خالف
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آن ثابت شود ،حتی اگر سِمَت را ثبت نكرده باشد .اگر اينطور

معاملهاي انجام میدهم ،ولی او يك دفعه تعهداتش را نپذيرد و

بنويسند چه اشكالی دارد؟ اگر اين عبارت را اضافه كنند چه

بگويد ببخشيد من قائممقامم [ببينيد چه وضعی پيش میآيد].

اشكالی دارد؟ بگوييم اين عبارت را اضافه كنيد تا اشكال رفع

اآلن در امر ماليات هم همينطوري است؛ براي يك بدبختی در

شود« :مگر اينكه در دادگاه ثابت شود كه او قائممقام بوده

دهات بندرعباس كارت تجاري میگيرند و با كارت تجاري او

است ،هر چند كه سِمَت خود را ثبت نكرده باشد».

میروند معامله میكنند و ادارهي ماليات سراغ او میرود و

آقاي ابراهيميان ـ اشكالش ،فلسفهي اين قاعده است.

میگويد تو بايد ماليات بدهی.

آقاي رهپيك ـ اين امر ،اشكال بحث عدم قابليت استناد را حل

آقاي شبزندهدار ـ اگر من به اين شركت بدهكار باشم و

نمیكند.

بدهی خود را به اين قائممقام بپردازم ،ولی او سِمَتش را ثبت

آقاي ابراهيميان ـ فلسفهي اين قاعده اين است كه كسی نتواند

نكرده باشد ،آن وقت قابل استناد نيست.

از انجام تعهداتش طفره برود.

آقاي رهپيك ـ نه ،در اينجا آگاهی يا ناآگاهی نسبت به سِمَت

آقاي مؤمن ـ شارع ،اين فلسفه را قبول ندارد.

مقصود است ،نه نسبت به موضوع.

آقاي ابراهيميان ـ شايد شما فرمول ديگري پيدا كنيد .مثالً به

آقاي عليزاده ـ و نه نسبت به ثبت.

كميسيون پيشنهاد بدهيم و بگوييم كه در اين مصوبه بگوييد كه هر

آقاي ابراهيميان ـ كسی كه قائممقامیاش را ثبت نكرده است،

كس میخواهد قائممقام بشود يا شركت و تاجري كه میخواهد

در نظر اين مصوبه و كسی كه با اين مصوبه سر و كار دارد،

قائممقام بگذارد ،مكلف است چنين تضمينی از او بگيرند كه اگر

قائممقام محسوب نمیشود .اين ،تأديه به غير دائن محسوب

سِمَتش را افشا نكند ،خودش مسئول تعهدات میباشد.

میشود و اصالً نبايد به او چيزي بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر كميسيون قبول نكرد چه؟

آقاي عليزاده ـ اين قائممقام علم دارد كه سِمَت او ثبت نشده

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال شايد بشود به يك نحوي اين

است .اين مصوبه میگويد تا سِمَت ،ثبت نشده باشد ،ولو شما

اشكال را درست كنند ،ولی آثار وضعیاش را چكار كنند؟

عالم به آن باشی و بينّه اقامه شود ،قابل استناد نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بايد براي اين موضوع ،يك فكري بكنيم؛

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی آن شركت میتواند دو مرتبه

چون اگر شما اين سِمَت قائممقامی را به قانون مدنی

پول را از طرفِ معامله بگيرد! در صورتی كه وقتی او شرعاً

برگردانيد ،آنوقت يكی از فايدههاي قانون تجارت را در اين

دِين خود را پرداخت كرده است ،شركت حق ندارد طلب خود

باب از بين بردهايد .يعنی اگر ما بگوييم كه شخص میتواند

را دوباره از او بگيرد .در اين صورت ،خالف شرع میشود.

قائممقاميش را افشا نكند و بعد برود با افراد معامله كند ،اما

آقاي عليزاده ـ او آگاه بوده است.

وقتی كه اوضاع خراب شد و قيمتها تغيير كرد تعهداتش را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه ،آگاهی طرف معامله را كه

نپذيرد و بگويد من بيّنه دارم كه قائممقام هستم[ ،مشكالتی

نگفته است؛ میگويد ثبت كردنِ سِمَتِ قائممقامی شرط است؛

بسياري در امور تجارتی ايجاد میشود] .امروزه هم هزينهي هر

میگويد اين سِمَت نسبت به شخص ثالث بايد ثبت بشود.

كدام از اين بيّنهها يك چكپول پنجاه هزار تومانی است .دو تا

آقاي ابراهيميان ـ بله.

چكپول پنجاه هزار تومانی به دو نفر میدهند كه بيايند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ طرف معامله ،به وكالت آگاهی

شهادت بدهند كه اين آقا واقعاً نماينده بوده است.

داشته است.

آقاي شبزندهدار ـ بايد حواسشان را جمع بكنند.

آقاي رهپيك ـ آگاهی طرف ،به سِمَت قائممقامی مدّ نظر است

آقاي ابراهيميان ـ جمع كردن حواس به اين است كه قانون

نه به ثبت آن.

میگويد اين فرد نمايندگی را ثبت كرده است ،تو به دفتر ثبت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است كه از سِمَت فرد آگاهی

تجارتی مراجعه كن تا بفهمی .من به دفتر مراجعه میكنم

داشته است ولی اگر ثبت نشده باشد ،فايده ندارد!

میبينم كه اين آقا سِمَت خود را در دفتر تجارتی ثبت كرده

آقاي رهپيك ـ نه ،ثبت كردن طريق است.

است .اما اگر اسم اين آقا به عنوان قائممقام ثبت نشده است و

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ناظر به سِمَت است.

من با خيال راحت به اعتبار اينكه ايشان آدم معتبري است ،با او

آقاي رهپيك ـ بله ،ناظر به سِمَت است.
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آقاي ابراهيميان ـ سِمَت را میگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «ماده  -3سِمَت قائممقامي بايد در
دفتر ثبت تجارتي قيد گردد ،در غير اين صورت در مقابل
اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست».

آقاي ابراهيميان ـ ناآگاهی به سِمَت قائممقامی مدّ نظر است.
آقاي رهپيك ـ اگر طرف معامله ،آگاه به سِمَت قائممقامی باشد
كه حرف شما درست است ،ولی طريق متعارف براي آگاهی
چيست؟ طريق متعارف آن است كه اين سِمَت را ثبت كند.
حاال اگر اين فرد ،به طريق ديگري آگاه شود كه حرف شما
قبول است و اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ تاجر دسته چكی دارد كه به ادارهي ثبت میرود
و آن را مهر و موم میكند و میآورد در تجارتخانهاش
میگذارد .حاال هر چه كه در آن مینويسد ،اگر مطابق قونين و
مقررات باشد و آن را بر خالف قانون تنظيم نكند ،فردا هم
عليه خودش قابل استناد است و هم له خودش ،مگر اينكه
خالفش ثابت بشود .يعنی چون دفتر را خودش نوشته است
اگر قانون را رعايت نكرده و چيزي را تنظيم كرده باشد ،عليه
خودش قابل استناد است ،ولی له خودش قابل استناد نيست.
اآلن طبق اين مصوبه ،طرف میگويد من تاجرم و گفتهام كه
فالنی قائممقام من است؛ خب اگر اين حرف را گفته باشد ،آن
را بايد در دفترش ثبت كند .كسی با عنوان قائممقام ،میرود با
يك تاجر يا غير تاجر معامله میكند و نمیگويد من با عنوان
قائممقام آن تاجر يا شركت دارم با شما معامله میكنم ...
آقاي رهپيك ـ ثبت هم نكرده است.
آقاي عليزاده ـ  ...و در دفتر هم ثبت نكرده است ،آنوقت آن
بنده خدا خيال میكند كه اين آقاي قائممقام ،براي خودش دارد
معامله میكند؛ چون اگر میگفت براي آن شركت دارم معامله
میكنم ،اصالً اين فرد ممكن بود با او معامله نكند .خب اين
ماده اآلن دارد میگويد اي قائممقام ،تو میخواهی از طرف
كسی به عنوان قائممقام معامله كنی ،اول اسم تو بايد به عنوان
قائممقام در دفتر تجارتی ثبت بشود .اما اگر به طرف نگويی و
سِمَت قائممقامیِ تو هم ثبت نشده باشد ،فردا ادعاي شما عليه
آن آقايی كه با تو معامله كرده است ،قابل استناد نيست و تو
خودت بايد پاسخگوي آن آقا باشی.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ،خالف شرع است؛ اگر بعد با
بيّنه ثابت شود اما قابل استناد نباشد ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ برخی آقايان ،سابقاً هم وكيل بودهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين واقعاً اشكال دارد؛ حاال ممكن

است عكس آن ،صادق باشد و طرف معامله يك نفعی برده
باشد؛ يعنی به نفع طرف بوده و او نفعی برده باشد؛ مثالً گفته
است مورد معامله ،مال من است ،با اينكه واقعاً با عنوان وكيل
از او خريده است.
آقاي عليزاده ـ اگر به من میگفت كه قائممقام است من با او
معامله نمیكردم .اين ادّعا ،بين او و تاجر قابل استناد است،
ولی براي اشخاص ثالث قابل استناد نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ اينجا شخص ثالث را دارد میگويد كه سِمَت
قائممقامی برايش قابل استناد نيست .بين تاجر و قائممقام او كه
وجود سِمَت ،بدون ثبت هم قابل استناد است.
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اما بين قائممقام و شخص ثالث كه اطالع
نداشته است ،سِمَت قائممقامی قابل استناد نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرض كنيد مال ،معيوب از كار
درآمد و خريدار میخواهد آن را پس بدهد .قائممقام میگويد
اين مال او [= اصيل] است ،برو به او پس بده؛ مالك هم پول را
به خريدار پس نمیدهد .بر اين حكم ،آثار زيادي مترتب است.
از لحاظ شرعی آثار زيادي دارد؛ بر روي طرفينش آثار دارد.
آقاي ابراهيميان ـ من كامالً اين را درك میكنم منتها عرضم
اين است كه ببينيم آيا واقعاً میشود راه حلی پيدا كرد.
آقاي عليزاده ـ ما بايد به مجلس بگوييم كه اين ماده با اين
وضع ،به نظر آقايان فقها مغايرت با موازين شرع است.
آقاي ابراهيميان ـ خب آنها با اصالح اين مصوبه بر طبق نظر
شما به هدفشان نمیرسند .حاجآقاي عليزاده يا هر كدام از ما
كه به مجلس برويم و ايراد اين ماده را توضيح بدهيم ،آنها از ما
میپرسند چه بنويسيم تا شما تأييد كنيد؟ سنت هميشه اين بوده
است .عرض من اين است كه ببينيم میتوانيم راهی [براي
اصالح اين مصوبه و در عين حال ،تأمين هدف از وضع اين
ماده] پيدا كنيم.
آقاي شبزندهدار ـ مصوبهي مجلس كه نمیتواند خالف شرع
باشد؛ بايد يك راهكاري پيدا كنيم.
آقاي رهپيك ـ مبنايش روشن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فرمايش آقاي ابراهيميان هم همين
است.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میشود يك راهی درست كرد؟ مثالً
بگوييم يك شرطی در فصل بعدي بياورند.
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آقاي مدرسي يزدي ـ مرحوم آقاي نوربخش ،رئيس كل بانك

نمیدهند تا آنها مجبور باشند هنگامی كه میخواهند به كسی

مركزي ،نقل میكرد اولين باري كه اليحه را مطرح كرديم،

وكالتِ قائممقامی بدهند ،آن را ثبت كنند .يعنی به موجب اين

گفتند مواد اين اليحه مستلزم ربا است و حرام است .بعد ما

عبارت ما نگوييم كه قائممقام نيست ،بلكه میگوييم دستگاههاي

گفتيم اگر اين اليحه تصويب نشود اين مشكالت ايجاد

اجرايی و قضايی صرفاً عموم پروندهي ايجادشده در اين زمينه را

میشود .آقايان در مجلس يك تغييراتی در مواد اليحه دادند و

رسيدگی میكنند تا او بفهمد كه اگر اينگونه نباشد و سِمَتش را

گفتند اگر از اين اندازه ،بيشتر باشد ،حرام میشود .ما دوباره

ثبت نكند ،ادعايش ديگر قابل رسيدگی نيست.

گفتيم اگر اين اليحه به سرانجام نرسد ،اين سري مشكالت پيدا

آقاي مدرسي يزدي ـ آن هم خالف شرع میشود.

میشود .نمايندگان مجلس دوباره آمدند و يك مقداري ديگر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،ما امر واقع را كه نفی نمیكنيم،

آن را تغيير دادند ،ولی ما باز گفتيم كه مشكالت به اين صورت

میگوييم محاكم به چنين موضوعی رسيدگی نمیكنند.

حل نمیشود .آنها هم دوباره آن را تغيير دادند تا باالخره ما به

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،باز هم اشكال شرعی آن حل

غرضمان رسيديم.

نمیشود.

آقاي رهپيك ـ مبناي اين مصوبه ،مصلحت تجار و روابط

آقاي عليزاده ـ به اصيل و قائممقام او میگويند كه اگر سِمَت

تجاري است.

قائممقامی را ثبت نكنند تخلف كردهاند .از جهت شرعی هم

آقاي ابراهيميان ـ اگر ما متوجه بشويم كه در عرف تجاري،

قابل توجيه است به اين صورت كه كسی كه قائممقام است

يك نوع نمايندگی ويژهي ديگري هم مرتكز است كه آن

بايد سِمَت خود را ثبت بكند و اگر ثبت نكرد بايد [تعهداتش

نماينده ،خودش بايد پاسخگو باشد [آنوقت هم نظرتان همين

در مقابل شخص ثالث را خودش بر عهده بگيرد و مثالً] فالن

است؟] ما اآلن بايد ببينيم كه اينها در عرف تجاري يك تعهد يا

مبلغ تعهدشده را خودش به عنوان جريمه به طرف مقابل

عهد ديگري را كه تمايزاتی با وكالت سنتی و قديمی ما داشته

بپردازد .شما كه اين حرف را قبول كردهايد كه میتوان كسی را

باشد هم به رسميت میشناسند يا نه؟ آيا نمیشود اين معاملهي

به عنوان جريمهي عدم انجام كار ،متعهد دانست.

جديد را در عرف عقال تحت عموم وفاي به عهد احراز كرد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون مرتكب فعل خالف شرع يا

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وكالت ،جديد و قديم ندارد.

خالف قانون شده است ،میآيد جريمه میدهد.

آقاي ابراهيميان ـ عهد كه همان است.

آقاي عليزاده ـ جريمه تعيين میشود تا او بداند بايد خود را

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر از اول وكالت را مضيّق بدهند يا در

ملزم به ثبت سِمَت كند .اگر اين كار را نكرد متخلف محسوب

صورتی كه در جايی ثبت شده باشد كه فالنی وكيل من است

میشود و دادگاه ،معادل آن را به عنوان جريمه از او میگيرد و

كه ايرادي ندارد.

به طرف معامله میدهد.

آقاي ابراهيميان ـ در صورتی كه قائممقام نگويد من نمايندهام،

آقاي عليزاده ـ بله ،اين مطلب را كه در همه جا قبول داريم.

خودش بايد به اشخاص ثالث جواب بدهد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر اين جريمه را به عنوان تعزير از او

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،در عبارت ماده ،اينطوري نگويند،

بگيريم و به طرف معامله بدهيم عيبی ندارد؟ اشكالی ندارد؟

بلكه بگويند در غير اين صورت او ديگر وكالت ندارد .فرد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگويند به جهت عدم ثبت سِمَت،

وقتی از من وكالت دارد كه قبالً طرف معامله را از آن آگاه

مرتكب رفتار خالف قانون شده است و از باب خالف قانون

كرده باشد؛ يعنی در صورتی وكالت دارد كه با اعالن سِمَت

بودن ،جريمه میشود [و خودش به جاي اصيل بايد تعهدات را

خود يا با ثبت رسمی سِمَت خود معامله بكند.

در مقابل شخص ثالث ناآگاه بر عهده بگيرد].

آقاي ابراهيميان ـ اگر اساساً بين آنها همين معنا وجود داشته

آقاي عليزاده ـ همين چند روز پيش در مصوبهي مربوط به

باشد ،نه وكالت معمول در عرف ما كه اشكال ندارد.

اليحهي نحوهي اجراي محكوميتهاي مالی ،همينجا اين موضوع

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك كار میشود كرد و آن اينكه

را قبول كرديد و ايرادي نگرفتيد .اين ماده میگويد اگر كااليی

بگوييم اين عبارت را اضافه كنند كه اگر سِمَت را ثبت نكند،

فروخته باشد ،معامله صحيح است؛ ولی در عين حال[ ،اين

دستگاههاي اجرايی و قضايی رسيدگی نمیكنند و ترتيب اثر

شخص به دليل عدم ثبت سِمَت قائممقامیاش] متخلف است و از

131

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان؛ سال  ،1131بخش اول (فروردين تا شهريور)

حكم قانون تخلف كرده است [و لذا بايد خودش تعهدات

آقاي مؤمن ـ نه.

انجامشده در مقابل شخص ثالث ناآگاه را به عهده بگيرد].

آقاي عليزاده ـ اين ماده دارد میگويد قائممقام مسئول است.

آقاي رهپيك ـ بله ،اشكالی ندارد.

آقاي مؤمن ـ اين ماده به تاجر میگويد كه سِمَت قائممقامی او

آقاي عليزاده ـ عين همين مبلغ تعهدشده را به عنوان جريمه

را ثبت كنيد.

میگيريم و به طرف مقابل میدهيم.

آقاي رهپيك ـ نه ،شما به تاجر تكليف میكنيد كه حتماً براي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين مسئله سبب میشود كه اصالً

خودش قائممقام بگذارد؟!

قائممقام هيچ اقدامی نكند ،مگر اينكه سِمَت خود را ثبت كند.

آقاي عليزاده ـ براي هر دو شرط میكنيم؛ هم براي قائممقام و

آقاي رهپيك ـ چون جرمانگاري در قانون تجارت ،خودش

هم براي تاجر.

دوباره مشكل دارد ،بحث جريمه را نبايد مطرح كرد.

آقاي مؤمن ـ تاجر بايد ملزم شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس كه از اين كارها میكند و در

آقاي عليزاده ـ هر دو را با اين عبارت ملزم میكنيم.

قوانين متفرقه هم جرمانگاري میكند؛ اين هم مثل آنهاي ديگر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالی ندارد؛ قائممقام نبايد اقدامی يكند

آقاي عليزاده ـ نمیگوييم «جرم»؛ میگوييم «تخلف».

مگر آن كه قائممقامیاش را ثبت كرده باشد.

آقاي شبزندهدار ـ نه[ ،فرقی نمیكند؛ چه بگوييد «جرم» و

آقاي رهپيك ـ حاال چه نوع الزامی میتوان آورد؟

چه بگوييد «تخلف»] همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين ،خودش الزام است كه

آقاي رهپيك ـ نه ،لزوم عمل به اين مقررات را براي تاجر

قائممقام ،ديگر نتواند اقدامی بكند.

شرط بكنند [و ضمانت اجراي عمل نكردن به اين مقررات را

آقاي رهپيك ـ نه ،براي كارهايی كه براي خودش انجام میدهد

تعهد قائممقام در مقابل شخص ثالث قرار دهند].

كه نياز به ثبت سِمَت ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب البد همين موضوع هم در

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آن مقدار را كه نمیگوييم.

جايی از اين مصوبه ،مقرر شده است كه اگر فرد تخلف كرد،

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر ،اين كه من میگويم را

چه بشود.

بنويسيم ...

آقاي رهپيك ـ نه ،ماده ( )3فقط میخواهد بگويد كه [در صورت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ میشود از اين راه اشكال را درست كرد.

عدم ثبت سِمَت قائممقامی ،استناد به اين سِمَت در مقابل شخص

آقاي عليزاده ـ  ...بنويسيم اگر طرف معامله ديد اين فرد ،خودِ

ثالث ناآگاه] اثر ندارد؛ نمیخواهد بگويد كه اينها مجرمند.

تاجر نيست [بلكه قائممقامش است] ،میتواند بگويد من اصيل

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،البد در مواد بعدي يك مقررهاي

را قبول ندارم و برود سراغ قائممقام.

در اين زمينه وجود دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از طريق اين راهها میتوان اشكال را

آقاي رهپيك ـ عبارت ماده ( )3فقط میخواهد لزوم ثبت سِمَت

درست كرد؛ هم نسبت به اشكال ماده ( )3و هم ماده (.)5

قائممقامی را بگويد.

آقاي عليزاده ـ يك بار ديگر اشكال مجمع مشورتی فقهی به

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم اين عبارت را اينگونه بنويسند كه

ماده ( )3را بخوانيم؛ «اطالق عدم قابل استناد بودن در مقابل

سِمَت قائممقامی بايد در دفتر تجارتی ثبت بشود و اگر ذكر نشد ...

شخص ثالث ناآگاه از جهت شمول نسبت به مواردي كه شرعاً

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تخلف از قانون محسوب میشود.

میتوان قائممقامی را اثبات نمود ،مانند فرض اقامهي بيّنه،

آقاي عليزاده ـ  ...تخلف از مقررات است و آقاي قائممقام در

خالف شرع دانسته شد ».اگر آقايان فقها اين نظر را قبول دارند

مقابل شخص ثالث مسئول است.

رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ تاجر مسئول است ،نه قائممقام.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يكی از راههاي اثبات« ،اقامهي بيّنه»

آقاي عليزاده ـ چرا؟

است؛ يك راه ديگر هم «اقرار» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون او بايد جريمه بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله ،يك راهش هم اقرار است .میتوانيم واژهي

آقاي عليزاده ـ قائممقام بايد جريمه بشود .اينكه اينجا گفته

«مانند» را نياوريم و بگوييم ...« :نسبت به مواردي كه سِمَت

است قابل استناد نيست براي همين است.

قائممقامی شرعاً قابل اثبات است ،خالف شرع دانسته شد».
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آقاي شبزندهدار ـ آقاي عليزاده ،اين حرف شما در ماده ()8

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

۲

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه به ماده ( )3ايراد دارند بفرمايند رأي

آمده است.

بدهند .چهار تا رأي آورد .اگر با اين كار ثبت سِمَت را تضمين

آقاي عليزاده ـ آخر ،شما بايد فكر تجارت را هم بكنيد.

بكنيم ،اشكال رفع میشود .ماده ( )5را هم بخوانيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجازات تعزيري در نظر بگيريد؛

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن هم همين گونه است.

ولی اگر تاجر پيش شما آمد و اقرار كرد كه من اين كار را

منشي جلسه ـ «ماده  -5قائممقام تجارتي براي انجام نيابت ،كليه

كردهام و وظايف قائممقام را تحديد كردهام ،آن وقت چه

اختيارات الزم را دارد .تحديد اختيارات قائممقام تجارتي بايد در

میگوييد؟ [آيا باز هم میگوييد اين تحديد اختيارات قائممقام

دفتر ثبت تجارتي قيد و در روزنامه رسمي آگهي شود ،در غير

در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست؟!] شما در

اينصورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست».

ازاي انجام اين تخلف از جانب اصيل ،از او جريمه بگيريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده هم عين همان مادهي قبلی

آقاي عليزاده ـ اصيل بايد تحديد اختيارات قائممقام را آگهی

است و اشكال مادهي سابق ،بر اين ماده هم وارد است .آقايان

بكند.

اعضاي مجمع مشورتی فقهی قم هم همين را گفتهاند.

آقاي رهپيك ـ اين ،با قبلی فرق میكند.

3

آقاي عليزاده ـ معناي اين ماده آن است كه كسی میآيد در

آقاي عليزاده ـ همين قانون مدنی در باب وكالت میگويد اگر

روزنامه ،آگهی میكند كه اين تاجر ،قائممقام قانونی من است،

كسی آمد و شخصی را وكيل خود قرار داد و بعد رفت آن

اما دربارهي اينكه او چقدر اختيار دارد ،میگويد ما بعداً با هم

وكيل را عزل كرد ،در حالی كه آقاي وكيل ،از عزل خود مطلع

مینشينيم و توافق میكنيم... .

نشده باشد ،اگر وكيل در اين مدت كاري انجام داد ،آن كارها

آقاي مؤمن ـ و بيّنه و طريق شرعی هم براي اثبات آن داريم.

صحيح است.

آقاي رهپيك ـ اين ماده با مادهي قبلی فرق میكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حكم درباره وكيل است نه

آقاي عليزاده ـ  ...از اينكه كسی آمده در روزنامه آگهی كرده و

درباره شخص ثالث .اثر حكم اين ماده بر غير او ،يعنی شخص

گفته كه اين شخص قائممقام من است ،اطالق و عموم فهميده

ثالث است.

میشود .اين ماده میگويد اگر بعداً اصيل آمد و درِگوشی

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً آنجا هم اثرش براي شخص ثالث است؛

اختيارات قائممقام را فالن قدر محدود كرد ،اين كار نظام اداري

میگويد وكيل رفته و مال را به شخص ثالث داده است.

را مختل میكند .نظام اداري مملكت كه با اين تحديد مسئوليت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،ربطی به هم ندارند.

درِگوشی نمیچرخد .شما بگوييد آيا اگر كسی آمد و در

آقاي شبزندهدار ـ آنچه كه شما میگوييد مربوط به ماده ()8

روزنامهي رسمی آگهی كرد كه مثالً مشهدي جعفر قائممقام من

است؛ مربوط به اين ماده ( )5نيست.

است ،ولی بعداً نشست و اختيارات او را محدود كرد و به

آقاي يزدي ـ آقاي عليزاده ،اين يك بحث مبنايی است كه اينجا

اطالع مردم نرساند[ ،نظام اداري مملكت مختل نمیشود]؟!

هم چندين بار دربارهي آن بحث شده است و از نظر آقايان فقها

قطعاً با اين وضعيت ،جامعه اداره نمیشود.

شرعاً اشكال دارد .اما از نظر حكومتی عبارت «قابل استناد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعد هم خودش [= قائممقام يا

نيست» در اين مواد ،يعنی حكومت از چنين كسی حمايت

اصيل] آمده و نسبت به اين تحديد مسئوليت اقرار كرده است؛

نمیكند .اگر دو تا بيّنه و شاهد بياورد و بگويد كه او قائممقام من

پس چرا حجت نباشد؟

بوده ،شرعاً درست است ،ولی حكومت از او حمايت نمیكند.

« .1اطالق عدم قابل استناد بودن در مقابل شخص ثالث ناآگاه از جهت
شمول نسبت به مواردي كه شرعاً میتوان قائممقامی را اثبات نمود -
مانند فرض اقامه بيّنه -خالف شرع دانسته شد .ضمناً اين ايراد در ماده
( )5در مورد تحديد اختيارات قائممقام تجاري و در ماده ( )0در مورد
قيد اجتماع در سِمَت قائممقام تجارتی ،جاري است ».نظر كارشناسی
مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /33۲ف 31/مورخ
 ،3131/۲/1قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/23MB :

حكومت میگويد اگر میخواهيد من دفاع و حمايت كنم سِمَت
قائممقامی بايد رسماً ثبت بشود .زن و مردي عقد زوجيت
 .2ماده ( )8اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و حقوقی
مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -8عزل قائممقامی كه قائممقامی او به ثبت
رسيده است بايد مطابق مفاد ماده ( )5اين قانون ثبت و آگهی شود ،در
غير اين صورت ،در مقابل شخص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست».
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خواندهاند ولی آن را ثبت نكردهاند؛ حاال بعد از تولد فرزندشان،

فضولی است و من به عنوان مالك آن را رد میكنم .با اين كار،

براي گرفتن شناسنامه مراجعه كردهاند ،ولی به آنها میگويند شما

سند رهنی را ابطال كردند و هيچ چيزي نصيب بانك نشد .آيا

كه عقدتان را ثبت رسمی نكردهايد ،اين بچه از كجا آمده است؟

اگر در مورد ادلّهي اثبات دعوا واقعاً بشود كه ما بگوييم

آقاي عليزاده ـ بله ،با اينكه عقدشان از جهت شرعی صحيح است.

حكومت به جهت مصالحی براي برخی از عقود ،معامالت و

آقاي يزدي ـ بله ،عقد از جهت شرعی صحيح است ،ولی

ايقاعات دليل ويژهاي را میپذيرد ،اشكال دارد؟

ضرورت دارد كه بروند و آن را ثبت رسمی بكنند؛ 3به خاطر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مشكل هست؛ بله به قول آقاي

اينكه مواردي پيش میآيد كه حكومت بايد از آنها دفاع كند.

يزدي اگر دولت بخواهد بگويد من رسيدگی نمیكنم ،میشود.

اينجا در اين معامله هم همينگونه است .اگر كسی تاجر باشد

مقصود آقاي يزدي از اينكه دولت حمايت نمیكند اين است

و ميلياردها تومان از اموال مردم در اختيار او باشد و قائممقام

كه رسيدگی نمیكند؛ اما اگر با وجود بيّنه به پرونده رسيدگی

او يواشكی با اموال مردم معامله كند و بعد كار تجارتش كه به

شود و فقط به خاطر اينكه سِمَتش در دفتر تجارتی ثبت نشده

هم خورد يا اموال كه حيف و ميل شد بگويد من قائممقامم و

است به نفع طرف مقابلش رأي بدهد ،اين خالف شرع است؛

مالك ،كس ديگري است ،سنگ روي سنگ بند نمیشود؛ يا

كدام قاضی اين حكم را میدهد؟

اگر دو نفر آمدند به اين سِمَت شهادت دادند ،با اينكه سِمَت

آقاي ابراهيميان ـ نه ،عبارت «عدم رسيدگی» مناسب نيست؛

قائممقامی اثبات میشود و ما آن را قبول میكنيم و اين بيّنه،

چون يك معامله واقع شده است.

شرعاً در دادگاه ،مثبِت است ،اما موجب حمايت حكومت و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا اصالً رسيدگی نبايد بكنند ،نه

دولت نيست .دولت میگويد اگر كسی قائممقام باشد ،سِمَتش

اينكه به نفع آن يكی حكم بدهند .نمیشود دادگاه به اين

بايد رسماً ثبت بشود و اگر ثبت نشود ،قانوناً قائممقام محسوب

موضوع رسيدگی كند ،ولی چون ثبت نشده است ،به نفع آن

نمیشود .اين يعنی حكومت از او حمايت نمیكند.

ديگري حكم بدهد .بله ،اگر به طور كلّی بگويند در اين موارد

آقاي عليزاده ـ مثل اين است كه دبير شوراي نگهبان ،از اين به

محاكم رسيدگی نمیكنند ،مشكلی ندارد؛ مثل اين است كه مثالً

بعد ،همهي ابالغات و دستورات را به من ارجاع بدهد تا انجام

يك كسی دعوايی از آن استان بياورد در اين استان و [با اينكه

دهم ،اما بعد از آن بگويد ايشان سِمَتی نداشته است.

صالحيت محلی براي رسيدگی وجود ندارد ]،محاكم بيايند آن

آقاي يزدي ـ بله ،اينگونه كه نمیشود؛ بايد ثبت بشود و

موضوع را در دادگاه رسيدگی كنند .اما اينكه رسيدگی كنند و

رسميت داشته باشد تا حكومت بتواند در موارد حساس از آن

به دليل اينكه بيّنهي موجود در اين موضوع ،طبق اين ماده دليل

دفاع بكند.

محسوب نمیشود ،به نفع طرف مقابل حكم بدهند ،اين

آقاي عليزاده ـ تو اختيار نصب قائممقام يا محدودكردن اختيار

نمیشود و صحيح نيست.

قائممقامت را داري؛ خيلی خب ،ولی ثبتش كن.

آقاي عليزاده ـ موضوع براي آقايان روشن است و حساسيت

آقاي ابراهيميان ـ واقعاً اين مسئله ،مبناي خيلی مهمی

اين موارد هم ذكر شده است .با اين همه ،نظر آقايان فقهاي

محسوب میشود .من پروندهاي داشتم كه طرف آمده بود چند

شورا از جهت شرعی همين است .بنابراين بايد بگوييم قسمت

ميليارد از بانك وام گرفته بود .از ادارهي ثبت هم استعالم

اخير ماده ( )5هم همين ايراد را دارد .ايراد هر دو ماده ( )3و

كردند؛ گفتند بله اين فرد ،مالك است؛ مِلك خودش را به

( )5را يك جا مینويسيم.

عنوان وثيقه و رهن گذاشت .وقتی كه وام را از هضم رابع

«ماده  -6تاجر ميتواند دو يا چند شخص را به انفراد يا به

گذراند و كار تمام شد ،فردايش يك نفر آمد گفت چند روز

اجتماع به سمت قائممقام تجارتي تعيين كند .هرگاه دو يا چند

قبل از اين ترهين ،من اين مِلك را به موجب اين سند عادي از

شخص به عنوان قائممقام تجارتي تعيين شوند ،هيچ يك از آنان

اين آقا خريدهام .دو نفر هم شاهد آورد و گفت اين رهن،

نميتواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامي انجام دهد،
مشروط بر اينكه مراتب مطابق مقررات ،ثبت و در روزنامه رسمي

 .1ماده ( )۲۰قانون حمايت خانواده مصوب « :3133/3۲/3ماده  -۲۰ثبت
نكاح دائم ،فسخ و انفساخ آن ،طالق ،رجوع و اعالم بطالن نكاح يا
طالق الزامی است».

آگهي شود ،در غير اين صورت قيد اجتماع در مقابل اشخاص
ثالث ناآگاه قابل استناد نيست».

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده هم مشكل است.
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آقاي عليزاده ـ اين ماده هم مثل همان دو مادهي قبلی است؛
حاال ديگر بيشتر از اين راجع به آنها بحث نكنيم .میگوييم:
«قسمت اخير ماده ( )0هم همان ايراد باال را دارد».
آقاي شبزندهدار ـ در عبارت ماده ( ،)0همان طور كه در نظر
مجمع مشورتی فقهی هم نوشته شده 3،يك قيدي افتاده است.
آقاي عليزاده ـ از كجاي عبارت ،افتاده است؟
آقاي شبزندهدار ـ ماده ( )0میگويد« :هرگاه دو يا چند
شخص به عنوان قائممقام تجارتی تعيين شوند ،هيچ يك از
آنان نمیتواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامی انجام
دهد »...؛ اين مربوط به صورتی است كه به نحو اجتماع باشد
نه به نحو انفراد .چون دو تا فرض وجود داشت :يكی قائممقام
جمعی ،يعنی به نحو اجتماع عمل كنند و يكی هم
قائممقامهايی كه به صورت انفراد عمل میكنند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ اين حكم فقط براي يكی از آنها است؛
بنابراين قيدِ ماده ،بايد اينطور بشود :هر گاه دو يا چند شخص
به نحو اجتماع ...
آقاي عليزاده ـ درست است ،عمل انفرادي قائممقامها را نگفته
است؛ اگر گفته بود هر كدام مستقل هم میتوانند عمل كنند ...
آقاي مؤمن ـ بله میتوانند.
آقاي عليزاده ـ در نظري كه شورا میخواهد بدهد اين را هم
بفرماييد كه اقدام قائممقام به صورت انفرادي هم بايد بيان بشود.
آقاي شبزندهدار ـ اقدام آنها به طور اجتماع بايد باشد.
آقاي جنتي ـ خب اين معلوم است ديگر.
آقاي رهپيك ـ نه ،اين ماده میخواهد بگويد كه اصل ،اجتماع است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،چون اينطوري كه در عبارت اين ماده
ذكر شده ،اين حكم براي هر دو صورت آورده شده است؛ چه
به انفراد و چه به اجتماع.
آقاي رهپيك ـ اين ماده میخواهد بگويد اصل بر اجتماع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،درست است؛ ذكر قيد مورد نظر
شما الزم نيست .به اين صورت ،قيد اجتماع فقط در مقابل ...
آقاي رهپيك ـ اصل بر اجتماع است؛ يعنی اطالق ،منصرف به
اجتماع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی اين قيد الزم نيست.
« .1مناسب است قيد «اجتماع» بعد از عبارت «هر گاه دو يا چند شخص» به
عنوان اضافه گردد ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان،
شماره /33۲ف 31/مورخ  ،3131/۲/1قابل مشاهده در نشانی زير:
yon.ir/23MB

آقاي شبزندهدار ـ نه ،چيز ديگري كه ندارد تا آن معنی را برساند.
آقاي مؤمن ـ نه ،جلوتر آمده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میدانم؛ اما اين ماده ،اقدام انفرادي
را نمیخواهد بگويد.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قيدي كه آخر ماده آوردهاند ،كافی
است.
آقاي شبزندهدار ـ قيدي نياورده است.
آقاي عليزاده ـ حاال ممكن است اين حكم ،شامل انفراد هم
بشود و حال اينكه حكم اقدام انفرادي قائممقام ،بيان نشده
است .عبارت اين ماده ،غلطانداز است؛ بايد يك تذكري بدهيم.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگويد عمل به اجتماع اينگونه
است .اصلِ اقدام انفرادي قائممقام كه همان ثبت در دفتر
تجارتی است كه در دو ماده قبل گفته شد.
آقاي سليمي ـ گفته است :هر دو يا چند شخص ...
آقاي عليزاده ـ نبايد اينجور میگفت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فقط قيد اجتماع آن میماند كه همين
را هم در آخر استثنا كرده است .دقت كنيد؛ عبارت ،درست
است .اين عبارت میگويد قيد اجتماعش اينگونه است.
آقاي عليزاده ـ بايد میگفت «هرگاه تاجر دو يا چند شخص را
به انفراد يا اجتماع به سِمَت قائممقامی تجارتی تعيين كند »...؛
بنابراين وقتی حالت انفرادش را هم [در صدر ماده] گفته است،
خب [در ذيل ماده] بايد قيدش را هم بياورد ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي رهپيك ـ نه ،میخواهد بگويد حالت انفرادي نيازي ندارد.
اين ماده میخواهد بگويد اگر اقدام قائممقامها به نحو اجتماع
است ،بايد اين موضوع ثبت شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نسبت به شخص ثالث قيد اجتماع را
آورده است .ذيل ماده را بخوانيد؛ درست است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،آن چيز ديگري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل بر اين است كه قائممقامها به
انفراد حق اقدام دارند؛ قائممقامی به نحو اجتماع را بايد ثابت
بكنند.
آقاي عليزاده ـ اصالً صحبت انفراد و اجتماع نيست .در دو
مادهي قبلی هم ،موضوع قائممقامی شامل هر دو حالتِ اجتماع
و انفراد میشود.
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آقاي رهپيك ـ اين ماده میگويد اگر سِمَت قائممقامی را به

آقاي رهپيك ـ يك بار ،عبارت را بخوانيد.

طور مطلق به دو يا چند نفر داده باشند ،منظور صحت اقدام

آقاي هاشمي شاهرودي ـ انفرادش ،مشمول مواد ( )3و ( )5است.

انفرادي هر يك از آنها است ،اما اگر میخواهد اقدام آنها به

آقاي رهپيك ـ «ماده  -0تاجر میتواند دو يا چند شخص را به

نحو اجتماع باشد ،اين موضوع بايد قيد شود.

انفراد يا به اجتماع به سِمَت قائممقام تجارتی تعيين كند».

آقاي ابراهيميان ـ بله ،بايد قيد شود.

آقاي ابراهيميان ـ تمام شد.

آقاي شبزندهدار ـ اين ماده ،اين را نمیگويد.

آقاي شبزندهدار ـ اين حرف ،كلّی است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا.

آقاي رهپيك ـ اين قسمت از ماده ( )0میگويد تاجر ،هم به

آقاي رهپيك ـ همين را میخواهد بگويد.

انفراد میتواند قائممقام تعيين كند هم به اجتماع.

آقاي شبزندهدار ـ تعبير عبارت ،آن مطلب شما را نمیرساند.

آقاي عليزاده ـ يا بايد بگويد هرگاه دو يا چند شخص ،به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ همين را میخواهد بگويد.

اجتماع به قائممقامی تعيين شوند ،بايد آگهی بدهند ...

چون حالت انفرادي قائممقامی ،در مواد قبلی ذكر شده است.

آقاي رهپيك ـ خب همين را گفته است؛ در ادامهي ماده ()0

آقاي شبزندهدار ـ نه ،دارد میگويد وكالت منشعب نمیشود.

گفته است« :هرگاه دو يا چند شخص به عنوان قائممقام

اين ماده میگويد اگر اينطوري باشد ،حكمش اين است؛ نه

تجارتی تعيينشوند ،هيچ يك از آنان »...

اينكه اگر قائممقامی را به طور مطلق به دو يا چند نفر داد،

آقاي عليزاده ـ كجاي اين عبارت ،حرف شما را گفته است؟

اقدام انفرادي قائممقامها صحيح است و اگر ...

میگويد به اجتماع تصميم بگيرند.

آقاي رهپيك ـ میگويد میتواند هر دو صورت هم باشد.

آقاي رهپيك ـ میگويد اگر دو نفر قائممقام میخواهند

آقاي عليزاده ـ يك تذكر بدهيم كه عبارت را درست كنند.

اقداماتشان به اجتماع باشد ،بايد ثبت شده باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمیخواهد ،عبارت درست است.

آقاي عليزاده ـ اينجا بهترين جا است كه قيد اجتماع بايد بيايد.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اين اختالف فهم ،يك دليل

آقاي عليزاده ـ اين عبارت ،مطلب را درست بيان نمیكند.

بر اين است كه ذيل ماده ( )0ابهام دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حكم قائممقامی انفرادي ،در ماده

آقاي عليزاده ـ نياز به تذكر دارد.

( )3و ( )5داخل است.

آقاي سليمي ـ يك تذكر بدهيد.

آقاي عليزاده ـ اين مقررات ،خاص است؛ ممكن است

آقاي عليزاده ـ بله ،تذكر بايد بدهيم.

بعضیها بگويند چون اين ماده دارد اين مطلب را میگويد،

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده گفته است «مشروط بر اينكه

پس منظورش اين است كه اصالً اقدام انفرادي قائممقامها را

مراتب»؛ يعنی مراتب ...

قبول ندارد.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب.

آقاي رهپيك ـ نه.

آقاي رهپيك ـ «مراتب» يعنی قيد اجتماع .اين ماده میخواهد

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

بگويد خالف اصل چيست؛ استثناء و اين چيزها را میخواهد

آقاي رهپيك ـ اقدام قائممقامها میتواند به انفراد باشد يا به

بگويد چيست.

اجتماع؛ اما اگر خواستيد به اجتماع باشد بايد به نحوي كه در

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً اشكال وارد نيست.

ذيل اين ماده گفته شده است باشد.

آقاي شبزندهدار ـ نه ،اشكال وارد است.

آقاي عليزاده ـ نه ،اين را نگفته است .اگر اين را بگويد ...

آقاي عليزاده ـ «ماده  -2قائممقام تجارتي بدون اذن تاجر

آقاي رهپيك ـ منظور عبارت ،همين است ديگر.

نميتواند شخص ديگري را در امور مربوط به آن تجارتخانه،

آقاي عليزاده ـ نه ،اين عبارت اين را نگفته است.

نائب خود قرار دهد ».اين ماده كه اشكالی ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون حكم حالت انفراد در مواد

منشي جلسه ـ «ماده  -2عزل قائممقامي كه قائممقامي او به ثبت

قبلی بيان شده است.

رسيده است بايد مطابق مفاد ماده ( )5اين قانون ثبت و آگهي

آقاي عليزاده ـ عبارت اين ماده ،اين را نمیگويد.

شود ،در غير اين صورت در مقابل شخص ثالث ناآگاه ،قابل
استناد نيست».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده ( )1هم يك اشكالی دارد؛

آقاي رهپيك ـ اصل بر اين است كه حق توكيل ندارد ،مگر

چون اگر قائممقاميش مطلق باشد ،نيازي به آن اذن تاجر

اينكه تصريح بشود.

نيست؛ يعنی هم آن فرد را وكيل خود كرده و هم وكيل در

آقاي عليزاده ـ بله.

توكيلش كرده است.

آقاي جنتي ـ درست است؛ ايراد ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،اين را نمیگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها بايد بگويند مگر اينكه تصريح

آقاي مؤمن ـ بله ،اين را نمیگويد .اين ماده میخواهد بگويد

شود كه حق توكيل ندارد.

خود قائممقام ،براي خود نمیتواند نائب تعيين كند؛ اين كار،

آقاي رهپيك ـ شما برعكس میفرماييد؛ میفرماييد اصل اين

اذن میخواهد.

است كه حق توكيل دارد و تاجر بايد خالفش را تصريح كند.

آقاي سوادکوهي ـ خب در اينجا اذن نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ میگويد توكيل اذن میخواهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب بدون اذن كه نمیتوان نائب

آقاي عليزاده ـ نه ،ما نمیگوييم.

تعيين كرد .ظاهرش اين است كه اذن موردي میخواهد با اينكه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما برعكس میگوييد؛ اذن ،شامل

خودِ قائممقامیاش مطلق بوده است.

تصريح در ضمن عقد وكالت براي توكيل نمیشود .اصل بر

آقاي مؤمن ـ به هر حال میخواهد به عنوان قائممقامی ...

داشتن حق توكيل است ،حاال اگر شما میگوييد اينطور

آقاي مدرسي يزدي ـ نگفته چه نوع اذنی؛ گفته است بدون اذن

میشود ما حرفی نداريم.

نباشد.

آقاي مؤمن ـ وكالت نه ،قائممقامی.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،آن اذن مدّ نظر نيست؛ چون خودِ

آقاي عليزاده ـ قسمت اخير ماده خيلی واضح نيست.

سِمَت قائممقامی مطلق بوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما از اول بايد بگوييم دو نوع

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اذن است.

قائمیمقامی و توكيل میتوان انشا كرد؛ يكی مطلق يكی مقيد به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی از اول وكالت در توكيل به او

خودش.

داده است.

آقاي مؤمن ـ نه ...

آقاي رهپيك ـ ماده ( )1میگويد قائممقام ،وكالت در توكيل

آقاي هاشمي شاهرودي ـ واقعاً اينطوري است .اين ماده آن

ندارد.

معناي مورد نظر شما را نمیرساند .اين ماده میگويد قائممقامی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ میخواهد بگويد نمیتواند بدهد.

به طور مطلق نيست؛ اطالق آن ،اذن شخصی میخواهد.

آقاي شبزندهدار ـ اين در قوانين آمده است.

آقاي مؤمن ـ نه ...

آقاي رهپيك ـ نه ،میگويد اصل اين نيست كه قائممقام اذن در

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ،معنايش اين است .بدون اذن

توكيل داشته باشد؛ اگر تاجر میخواهد اين اختيار را به

نمیتواند ،يعنی اذن شخصی میخواهد؛ يعنی نمیتواند به شكل

قائممقامش بدهد ،بايد تصريح كند و اذن بدهد.

مطلق بگويد تو قائممقام و وكيل من هستی حتی در توكيل.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اذن نمیخواهد.

آقاي مؤمن ـ آن كه شما میفرماييد ،كار ديگري است؛

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر ،میگويد اصل بر اين است كه وكالت

قائممقامی فقط در اصل انجام اعمال است.

در توكيل ندهد.

آقاي جنتي ـ در وكالتنامهها آنجا كه میخواهند وكيل در

آقاي عليزاده ـ اگر از اول كه میخواهد وكالت بدهد،

توكيل بشود ،معموالً اين موضوع را قيد میكنند و مینويسند

اينطوري گفته باشد كه من شما را قائممقام خودم قرار دادهام،

كه وكيل مقيد باشد يا وكيل در توكيل.

اين قائممقام ديگر نمیتواند نائب بگيرد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وكيل مفوّض ،همين است ديگر.

آقاي عليزاده ـ گفته است من «شما» را قائممقام خود قراردادم؛

يكی از انواعش همين است؛ وكيلِ مفوِّضش میكنند.

اآلن در وكالت هم همينطور است .اگر من شما را وكيل

آقاي يزدي ـ ولی آيا قائممقامی به معناي توكيل است؟ آيا به

قراردادم حق توكيل نداريد ،مگر اينكه حق توكيل صراحتاً بيايد.

معناي حفاظت است؟
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

بنابراين هم در ثبتش اشكال هست هم در عدم ثبتش.

آقاي رهپيك ـ بله ،خود مصوبه گفته است.

آقاي عليزاده ـ خب در عدم اطالع قائممقام ،اگر تاجر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مواد قبلی گفت.

میخواهد قائممقام را عزلش كند ،خب بايد به او بگويد.

آقاي يزدي ـ خب آخر ،اين قائممقامی يك بحث ديگري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر تاجر رفت عزل قائممقام را ثبت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود مصوبه قبالً گفت و اينطور

كرد ولی به او اطالع نداد ،او باز هم هنوز وكيل است.

معنا كرد.

آقاي مؤمن ـ اطالع و خبر عزلش به او نرسيده است.

آقاي يزدي ـ شما وقتی میخواهيد بحث كنيد بايد به عنوان

آقاي عليزاده ـ بله ،به هر حال میفرماييد همان اشكال هست.

وكالت و قائممقام توجه كنيد .قائممقام حكم ديگري دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال ،او هنوز وكيل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در ماده ( )1آمده است كه قائممقام،

آقاي عليزاده ـ در مورد عدم اطالع قائممقام از عزلش هم باز

وكيل تاجر است .ذيل ماده ( )1را بخوانيد؛ گفته است كه

همان اشكال شرعی هست؛ چون قائممقام مثل وكيل است؛

قائممقام ،وكيل محسوب میشود.

وكيلِ همين تاجر است ديگر.

آقاي جنتي ـ همان وكالت است ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قائممقام مثل وكيل است؛ همان

آقاي رهپيك ـ بله گفته است.

اشكال را دارد.

آقاي ابراهيميان ـ البته در آن قانون قبلی هم اين بحث بود؛

آقاي عليزاده ـ بايد بگوييم «در اين ماده ( )8عالوه بر اينكه »...

منتها در تفسير اليحه ،قانونگذاران منظورشان اين نبود كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بهطور مشترك با مواد سابق ،اين

قائممقامی عين وكالت است؛ میگفتند از حيث بحث امانت و

ماده هم همان اشكال را دارد.

اينكه يد او امانی است و يد ضمانی خالف اصل است و بايد

آقاي عليزاده ـ نه ،آن را بعداً میگوييم؛ بگوييم «عالوه بر اينكه

رعايت صالح و مصلحت را بكند ،لذا از اين حيث به وكالت

عدم اطالع قائممقام »...

شبيه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عدم اطالع ،نافی وكالت نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يد او يد امانی است؟!

آقاي عليزاده ـ « ...عالوه بر اينكه عدم اطالع قائممقام از عزل،

آقاي ابراهيميان ـ بله ،از اين حيث گفتهاند وكيل است ،نه به

نافی وكالت و مبطل عقد وكالت نيست ،آن اشكال سابق هم

خاطر همهي قيود و شرايط آن.

وجود دارد».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قائممقام ،وكالت در اين امر دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است.

آقاي عليزاده ـ حاال از همه بدتر اين ذيل ماده ( )8میشود كه

منشي جلسه ـ «عالوه بر اينكه عدم اطالع قائممقام در عزل،

میگويد« :در غير اين صورت در مقابل شخص ثالث ناآگاه

نافی وكالت نيست ،اشكال قبلی هم باقی است».

قابل استناد نيست».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالش با اشكال مواد قبلی،

آقاي رهپيك ـ اين ماده هم همان اشكال قبلی را دارد.

مشترك است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه اشكالی دارد؟

آقاي عليزاده ـ آقايان ،اين را قبول داريد؟

آقاي عليزاده ـ آقايان میفرمايند اين هم همان اشكالی كه به

آقاي مؤمن ـ خب بله ،ما كه بحثی نداريم.

مواد قبلی گرفتيم را دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده دو تا اشكال دارد؛ يكی

آقاي رهپيك ـ بحث ناآگاهی قائممقام كه نيست.

اينكه اگر فرد را عزل كرد و اين را در دفتر تجارتی هم ثبت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره میگوييم اطالق اين ماده هم

كرد ،ولی خبر عزل به اين قائممقام نرسيد ،او هنوز وكيلش

همان اشكال مواد قبلی را دارد.

است .آن طرف قضيه هم اشكال دارد؛ يعنی يك اشكال ديگر

آقاي سليمي ـ عزلش كرده است ...

هم اين است كه خب اگر با بيّنه و اين چيزها ثابت شد كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تاجر قائممقامش را عزل كرده و در

خبر عزل ،به او رسيده است و آن داليل هم كافی است ،حتی

دفتر تجارتی هم ثبت كرده است ،اما به او نگفته است.

اگر ثبت نشده باشد باز طبق اين مصوبه ،قابل استناد نيست.

آقاي عليزاده ـ آقايان ،اين حرف را نفرمودند.
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آقاي رهپيك ـ حكم اين ماده كه ناظر به اين بحث نيست .بحث

آقاي رهپيك ـ بله ،براي شخص ثالث دارد میگويد قابل استناد

اين ماده راجع به اثر اين ماده نسبت به شخص ثالث است.

نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده هم عين همان قبلی است؛ هيچ

آقاي مؤمن ـ نه ،گفته است در غير اين صورت ...

فرقی نمیكند.

آقاي عليزاده ـ اين ماده دو تا حالت دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال اين ماده هم بر آن چند ماده

آقاي جنتي ـ اشكال در اطالقش است.

قبل اضافه میشود.

آقاي عليزاده ـ اين ماده دو تا حالت دارد .يك وقتی ،خود

آقاي عليزاده ـ يك اشكال ديگر هم دارد ...

قائممقام هم از عزلش آگاه نيست و رفته معاملهاي كرده است ...

آقاي سليمي ـ آگاهی شخص ثالث مالك است.

آقاي شبزندهدار ـ ممكن است عزلش به درستی هم ثبت شده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دو تا اشكال شد.

باشد ...

آقاي عليزاده ـ دو تا اشكال است .يكی استناد براي شخص

آقاي عليزاده ـ اگر در اين حالت ما بخواهيم آن مجازات را

ثالث است و يكی هم مربوط به خود قائممقام است كه بدون

براي قائممقام بگذاريم ،درست نيست.

آگاهی ،بعد از عزل رفته و عملی انجام داده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،درست نيست.

آقاي رهپيك ـ نه ،اين ماده كه آن را نمیگويد .اين كه ناظر به

آقاي رهپيك ـ نه ،حاال به مجازات كاري نداريم.

آن نيست.

آقاي عليزاده ـ اين حالت كه واقعاً اشكال شرعی دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطالقش شامل اين هم میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هم منطوقش اشكال دارد و هم

آقاي رهپيك ـ نه ،چنين اطالقی ندارد.

مفهومش.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ میگويد اگر عزل ،ثبت شد،

آقاي عليزاده ـ بله.

كافی است.

منشي جلسه ـ «ماده  -3با فوت يا حجر تاجر يا انحالل شركت،

آقاي رهپيك ـ نه ،حكم اين ماده چيست؟ حكمش مربوط به

سِمَت قائممقام تجارتي پايان مييابد ،لكن با فوت يا حجر تاجر

شخص ثالث ناآگاه است.

تا تعيين جانشين ،قائممقام تجارتي ،مسئوليت اداره و نگهداري

آقاي هاشمي شاهرودي ـ میدانم؛ میگويد عزل قائممقام بايد

اموال را بر عهده دارد».

مطابق مفاد فالن ماده به ثبت برسد.

آقاي مؤمن ـ خب اين چرا اينطور گفته است؟

آقاي مؤمن ـ ما حكم اين ماده را قبول نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حكم را از كجا آوردهاند؟ تاجر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف كه ثبتِ عزل براي اينكه

كه فوت شد ديگر سِمَت قائممقام تمام میشود.

اثر عملی داشته باشد كافی است ،مطلقاً درست نيست؛ عالوه

آقاي مؤمن ـ بله.

بر اينكه عزل بايد به ثبت برسد ،بايد به خود قائممقام هم گفته

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وكالت عقدي جايز است كه با فوت

شود .اگر خبر عزل به او نرسد ،شرعاً او هنوز قائممقام است.

هر يك از طرفين باطل میشود.

آقاي رهپيك ـ اثر حكم ماده براي شخص ثالث است.

آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ چون قبالً گفته است قائممقام ،وكيل است.

آقاي شبزندهدار ـ بله ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اما اين كه اينجا آمده ،يك چيز

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه بله ،درست است.

اضافی است.

آقاي رهپيك ـ خب حكم اين ماده ،ناظر به آن مطلب [= نافذ

آقاي رهپيك ـ معناي اين ماده اين است كه لزوم دارد براي

بودن اعمال قائممقام ناآگاه از عزل خويش] نيست.

تاجر ،جانشين تعيين شود.

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اما به چه دليلی؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اطالقش آن را هم در برمیگيرد.

آقاي رهپيك ـ اين كار ،هيچ لزومی ندارد.

آقاي مؤمن ـ بايد خبر عزل به خود قائممقام هم برسد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اموال ،مال ورثه است؛ به ورثه

آقاي رهپيك ـ اين ماده نسبت به اين موضوع ،اطالق ندارد كه.

هم وكالت ندادهاند .البد آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی

آقاي شبزندهدار ـ اين ماده ،شخص ثالث را دارد میگويد.

قم هم به اين ماده اشكال وارد كردهاند.
آقاي مؤمن ـ نمیدانم ،من بايد ببينم.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ البد اشكال وارد كردهاند.

يا حجر او قائممقامي پايان مييابد و شخص قائممقام چنين
1

آقاي رهپيك ـ مجمع مشورتی فقهی قم به اين ماده ايراد گرفته است.

مسئوليت و چنين حق تصرفي را ندارد».

آقاي شبزندهدار ـ بله ،گفته است -1« :اطالق پايانيافتن سِمَت

آقاي مؤمن ـ خب اين ماده ،اشكال حق تصرف در اموال تاجر

قائممقامي در فرض تحقق حجر ،خالف شرع ميباشد؛ زيرا فقط در

داشتن را دارد.

اموري كه تاجر در آن محجور ميباشد ،قائممقامي پايان مييابد و

آقاي رهپيك ـ آن هم يك اشكال ديگري است .اولين اشكال

در ساير امور دليلي بر پايانيافتن قائممقامي وجود ندارد».

3

اين ماده اين است كه اصالً گفته است «تا تعيين جانشين».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ،يك اشكال ديگري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً چنين حقی ندارد كه براي آن

آقاي رهپيك ـ بله ،اين يك اشكال ديگري است.

زمان هم معين میكند.

آقاي شبزندهدار ـ بله ،اين اشكال اول بود -0« .اطالق بر عهده

آقاي شبزندهدار ـ بله ،چنين حقی ندارد .در اين موارد،

داشتن مسئوليت اداره و نگهداري اموال ،مستلزم تصرف در اموال

تصرف ،فقط به اندازهي امور حسبيه مجاز است.

شخص تاجر  -ولو در غير موارد ضروري امور حسبيه -ميگردد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تاجر متوفی ،ورثه دارد؛ ورثه هم بالغ

و حال آنكه بر اساس نظر حضرت امام خميني(ره) در

و عاقلند؛ لذا نبايد چنين كنند.

تحريرالوسيله (كتابالوكاله ،مسئله  6و  0)01در فرض فوت تاجر
 .1نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /33۲ف31/
مورخ  ،3131/۲/1قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/23MB :
« .2مسأله  -۲1تبطل الوكالة بموت الوكيل و كذا بموت الموكّل و إن لم
يعلم الوكيل بموته و بعروض الجنون على كلّ منهما على األقوى فی
اإلطباقی و على األحوط فی غيره و بإغماء كلّ منهما على األحوط و
بتلف ما تعلّقت به الوكالة و بفعل الموكّل  -و لو بالتسبيب -ما تعلّقت به،
كما لو وكّله فی بيع سلعة ثمّ باعها ،أو فعل ما ينافيه ،كما وكّله فی بيع
شیء ثمّ أوقفه( ».موسوي خمينى ،سيد روحاهلل ،تحريرالوسيله ،قم،
مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،چاپ اول ،بیتا ،ج  ،۲ص  )35ترجمه:
«مسئله  -۲1وكالت با مرگ وكيل و همچنين موكّل باطل مىشود ،اگرچه
وكيل مرگ او را نداند و با پيدا شدن ديوانگى مستمر بنا بر اقوى و در
غير مستمر بنا بر احتياط (واجب) و با بيهوشى هر يك از اينها بنا بر
احتياط (واجب) و با تلفشدن آنچه وكالت به آن تعلق گرفته است و با
انجامدادن موكّل آنچه را كه مورد وكالت است  -هر چند با تسبيب-
باطل مىشود؛ مانند اينكه به او وكالت بدهد كه كااليى را بفروشد ،سپس
خودش آن را به فروش برساند ،يا كارى انجام دهد كه با وكالت منافات
داشته باشد؛ مثل اينكه او را در فروش چيزى وكيل نمايد ،سپس خودش
آن را وقف نمايد»( .موسوي خمينى ،سيد روحاهلل ،تحريرالوسيله ،ترجمه
علی اسالمی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم ،چاپ  33۲5 ،۲3هـ.ق ،.ج  ،1ص )18
«مسأله  -0ما كان شرطاً فی الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة،
فلو جنّا أو اغمی عليهما أو حجر على الموكّل فيما وكّل فيه ،بطلت
الوكالة على األحوط ،و لو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد»
(موسوي خمينى ،سيد روحاهلل ،تحريرالوسيله ،قم ،مؤسسه مطبوعات
دارالعلم ،چاپ اول ،بیتا ،ج  ،۲ص  )3۰ترجمه« :مسئله  -0آنچه كه
ابتدائاً در موكّل و وكيل شرط است در ادامهاش هم شرط مىباشد ،پس
اگر وكيل يا موكّل ديوانه يا بيهوش شوند يا موكّل در آنچه كه وكالت
داده محجور شود ،بنابر احتياط (واجب) وكالت باطل مىشود و اگر مانع
برطرف شود برگشتن وكالت ،به وكيل نمودن مجدد احتياج دارد».
(موسوي خمينى ،سيد روحاهلل ،تحريرالوسيله ،ترجمه علی اسالمی ،قم،



آقاي شبزندهدار ـ جواز تصرف در امور حسبيه هم به اين
جهت است كه اگر كسی نباشد و رسيدگی به ماترك را رها
كند ،اين اموال از بين میرود.
آقاي رهپيك ـ خب آن هم در حد ضرورت است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاضی ،در حجر میتواند قيّم معين
كند ،ولی در فوت ،وقتی كه متوفی ورثه داشته باشد كه
نمیتواند اين كار را بكند.
آقاي ابراهيميان ـ آنوقت كه فوت میشود ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وكالت تمام میشود ديگر.
آقاي عليزاده ـ اين ماده میخواهد بگويد تا ورثه براي تعيين
تكليف بيايند ،اين مال بدين طريق حفظ شود و تجزيه و
تفريط نشود.
آقاي رهپيك ـ میگويد «تا تعيين جانشين»؛ عيب ندارد؟!
آقاي عليزاده ـ مِنباب ضرورت ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،میگويد تا تعيين قائممقام ديگر؛
اين يعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ منظور از قائممقام ديگر اين است كه يا دادگاه
بيايد امين تعيين كند و يا ورثه بيايد تعيين تكليف كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ورثه بالغند؛ به خاطر اينكه موجود
هستند ،نيازي به جانشين گرفتن نيست.

دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ
 33۲5 ،۲3هـ.ق ،.ج  ،1ص )1۰
 .0نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان ،شماره /33۲ف31/
مورخ  ،3131/۲/1قابل مشاهده در نشانی زيرyon.ir/23MB :
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آقاي عليزاده ـ میدانم؛ اين براي مقطعی است كه بعدش ورثه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بگويد قائممقام به اذن ورثه اين

بيايند تا تفكيك اموالش را به عهده بگيرند .بعدش خود ورثه

كار را میكند باز يك حرفی است؛ اما اگر ورثه اذن ندادند چه؟

میآيند توافق میكنند میگويند برادر بزرگ يا كوچك ما يا

آقاي رهپيك ـ اين ماده معنايش اين است كه هميشه بايد

فالن شخص بيايد اينجا را سر و سامان دهد.

جانشين تعيين بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمیشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل انحالل شركت است كه اگر

آقاي مؤمن ـ آن ايراد اول شما هم وجود دارد.

منحل شد ،هيچ چيزي از اموال شركت باقی نمیگذارند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ از آن ،حرفی نمیزنند.

آقاي رهپيك ـ اين ماده در واقع میخواهد بگويد قائممقام طبق

آقاي ابراهيميان ـ تا بيايد جانشين تاجر تعيين شود ،تا ورثه

اين مصوبه ،نقش امين را بازي بكند.

بيايند شخصاً مسئوليت را بر عهده بگيرند ،قائممقام اين كار را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در مسئلهي حجر ،قاضی میتواند

انجام میدهد.

اين كار را بكند ،اما در فوت كه ديگر نصب امين نداريم.

آقاي رهپيك ـ خب ماده ،اين را نمیگويد.

آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ اموال به ورثه میرسد .شايد ورثه اصالً

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،ماده اين را نمیگويد.

ديگر نمیخواهند كه قائممقام امور را بر عهده داشته باشد.

آقاي رهپيك ـ جانشين تاجر يك چيز ديگري میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ورثه هستند ديگر؛ عاقل و بالغند؛

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده میگويد قائممقام ،خودش

كسی عمداً بر خالف رأيشان جانشين میگذارد! اصالً خودشان

باقی است؛ میگويد خودش هست تا جانشين تعيين بشود.

میخواهند متصدي بشوند.

آقاي مؤمن ـ او حق اين كار را ندارد.

آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ خودشان میخواهند متصدي بشوند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده اين را میخواهد بگويد .فوت

مشكلی ندارد ديگر.

را نمیشود كاريش كرد .در حجر میشود كه قاضی اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالی ندارد ديگر.

موضوع را شرط كند؛ چون آن ،حجر است ،به مقدار اموري كه

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد ببينيم اين ماده چه گفته است.

در آن محجور شده است ،اين را میتواند بگويد.

«ماده  -3با فوت يا حجر تاجر يا انحالل شركت سِمَت

آقاي جنتي ـ حجر را هم بايد قيد كنند.

قائممقام تجارتی پايان میيابد ،لكن با فوت يا حجر تاجر تا

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب بله؛ باز حجر با حكم قاضی

تعيين جانشين ،قائممقام تجارتی ،مسئوليت اداره و نگهداري

است ...

اموال را بر عهده دارد ».اين ماده در صورتی است كه ورثه

آقاي مدرسي يزدي ـ آن هم ،تازه قاضی بايد صالح بداند.

كسی را به عنوان جانشينِ تاجرِ متوفی تعيين نكرده باشند ،در

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،با حكم قاضی بايد باشد.

اين صورت میگويد تا تعيين جانشين ،آن قائممقام تجارتی

باالخره اين ماده اشكال دارد.

مسئوليت اداره و نگهداري اموال را بر عهده دارد.

آقاي جنتي ـ اشكال اين ماده را هم بنويسيد.

آقاي مؤمن ـ خب خود ورثه هستند ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكاالتش غير از اشكاالتی است كه

آقاي رهپيك ـ بله ،ممكن است بالفاصله بعد از فوت ،ورثه

آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی قم بيان فرمودهاند .البته آن

بگويند آقاي قائممقام ،تو برو؛ ما خودمان میخواهيم مسئوليت

دو تا اشكال آنها هم درست است.

اموال را بر عهده بگيريم.

آقاي شبزندهدار ـ همهي اشكاالت در نظر مجمع مشورتی قم

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

بيان شده است ديگر.

آقاي مؤمن ـ حال آنكه ماده اين را نمیگويد.

آقاي يزدي ـ حاال اگر انحالل شركت بود شايد میشد اشكال

آقاي عليزاده ـ بحث ورثه كه ندارد.

نگرفت.

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،آخر اين ماده حجر و فوت را

آقاي مؤمن ـ ورثه ممكن است قائممقام را ابقاء نكنند.

يكی دانسته است؛ در حالی كه يكی نيست.

آقاي رهپيك ـ با فوت ،سِمَت قائممقامی منحل میشود.

آقاي شبزندهدار ـ نه ،دو تا دانسته است.
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آقاي يزدي ـ بعد از فوت ،طرف حساب تنها يك نفر نيست؛

آقاي مدرسي يزدي ـ دخل و تصرفاتی به صورت استثنا جايز

يك نفر نسبت به ورثهاش بايد پاسخگو باشد .او نسبت به

است كه مقيد در امور حسبيه است.

اموال خودِ تاجر قائممقام است؛ ولی فرض اين است كه تاجر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،آنجا امور حسبيه است.

فوت شده است ...

آقاي جنتي ـ اين هم مثل آنجايی است كه تاجر اصالً قائممقام

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حجر ممكن است نسبت

ندارد و فوت میكند .آنجا چه كار میكنند؟

قائممقامی پايان نيافته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،در آنجا هم يخش كه آب

آقاي شبزندهدار ـ اين نيابت ،در فوت پايان يافته است و فقط

میشود ،چه كار میكنند؟ يك كسی میآيد میگويد من

در موارد ضروري امكان دارد و در غير آن نمیشود.

قائممقام [تاجر میشوم تا از تلف مال جلوگيري كنم].

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتاهلل يزدي ،اين ماده اآلن دو تا

آقاي عليزاده ـ خب ما هم همين را میگوييم.

فرض را در نظر میگيرد؛ يكی مربوط به شركت است و يكی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،آن بحث ديگري است كه شما

هم مربوط به تاجر است .تاجر ،شخص حقيقی است كه اين

میفرماييد ...

شخص میميرد يا محجور میشود .فرض اخير ،اين است .در

آقاي عليزاده ـ اين تاجر بيچاره عقالً به اين قائممقامش اعتماد

فرض اول ،شركت منحل میشود؛ چون شركت كه فوت

داشته است كه به او چنين سِمَتی داده است.

نمیشود .در مورد انحالل ،خود ماده نگفته است سِمَت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كار شرايط خودش را میخواهد.

قائممقامی برقرار است؛ پس فقط فرض فوت تاجر میماند .اگر

آقاي عليزاده ـ حكم اين ماده هم تا زمانی است كه صاحب

تاجر امروز مُرد ،تجارتخانهاش اينجا برقرار است؛ قائممقام

مال (= ورثه) بيايند.

گذاشتهاند كه آن را اداره بكند .آقاي تاجر مُرد ،ولی هنوز

آقاي سليمي ـ نه ،حق ندارد.

ورثهاش نيامدهاند [تا نسبت به تجارتخانه و اموالش تعيين

آقاي ابراهيميان ـ ادبيات حقوقی ما بر اساس قائممقام است.

تكليف كنند].

قانون مدنی ،قائممقام را براي ورثه هم قرار داده است .حاال

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يا حتی آمدهاند.

نمیشود گفت منظور از «تا تعيين جانشين» يعنی تا تعيين همان

آقاي عليزاده ـ اين بحث آمدن را كه اينها [= قانونگذار] در

ورثهي ذوالحقوق.

اين ماده دارند تعيين میكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب ،شرايط آن را هم فقها

آقاي مؤمن ـ باالخره ورثه هنوز نيامدهاند.

تعيين كردهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به فرض كه هنوز ورثه هم نيامدهاند؛

آقاي ابراهيميان ـ نه ،ممكن است اين آقاي قائممقام مسئوليتش

چون وكالت ،عقدي جايز است و به موت ،منتفی میشود ،اموال

را رها نكند ،بلكه اموال را حفظ كند و وقتی ورثه آمدند به آنها

به ورثه منتقل میشود و سِمَت قائممقام هم باطل شده است.

تحويل بدهد.

آقاي عليزاده ـ شما میفرماييد در فرض اينكه تاجر يخ فروش

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس از فوت تاجر ،قائممقام

است ،تا ورثه بيايند ،يخش بايد آب بشود؟!

نمیتواند در اموال تاجر تصرف بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد بشود.

آقاي مؤمن ـ او بيگانه است.

آقاي عليزاده ـ طرف ،ميوهفروش است؛ ميوهاش بايد فاسد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس از فوت تاجر ،اجنبی شده است

بشود؟!

ديگر؛ مثل من .من میتوانم بروم بگويم براي خاطر ورثه

آقاي رهپيك ـ آنها اشكالی ندارد.

آمدهام اين كار را بكنم؟

آقاي عليزاده ـ در مغازه و تجارتخانهاش [ممكن است مواد

آقاي ابراهيميان ـ اآلن اگر يك كسی فوت كند ،نسبت به اموالی

فاسدشدنی داشته باشد].

كه اينجا هست و وارث ندارد ،دادسرا [امين تعيين میكند].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در همه جا كه يخ نيست تا آب بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن بحث ديگري است .آنجا اگر

آقاي عليزاده ـ براي مثال میگويم؛ حاال شما نبايد به اين كلّيت

متوفی ،قائممقام هم نداشته باشد ،دادگاه آن كار را میكند.

بفرماييد.

آقاي ابراهيميان ـ خب حاال حاكم گفته است كه اين قائممقام
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است و من به او اين وظيفه را میدهم كه اين كار را بكند.

در همان امور حسبيه هم میگويند جايی كه فرد فوت كند،

آقاي مؤمن ـ نمیتواند.

تصرف در اموالش اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب شايد اموال ،مالك داشته باشد؛

آقاي مؤمن ـ به اين فرض هم عيب حادث است .قائممقام هم

وارثان متوفی باشند.

نمیتواند در اموال تاجر متوفی تصرف كند.

آقاي ابراهيميان ـ خب اين ماده هم گفته است تا تعيين جانشين.

آقاي شبزندهدار ـ مثالً فرض كنيد اآلن به وراث دسترسی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از كجا میگوييد مال مذكور در اين

نيست ...

ماده از آن نوع اموالی است كه وارث ندارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر در اين ماده چنين فرضی نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،منظور تا تعيين وارث است.

آقاي مؤمن ـ اين ماده حق تصرف را به قائممقام داده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حكم اين ماده مطلق است.

آقاي عليزاده ـ شما اول بايد اصلِ اشكال را بگوييد؛ بعد فرض

اينجوري كه شما میگوييد فرض نشده است.

امور حسبيه را مطرح كنيد.

آقاي عليزاده ـ اآلن اين نظر آقايان اعضاي مجمع مشورتی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

فقهی قم را بخوانيم -3« :اطالق پايانيافتن سِمَت قائممقامی در

آقاي مؤمن ـ يعنی خودِ قائممقام حق تصرف در اموال را ندارد.

فرض تحقق حجر ،خالف شرع میباشد؛ زيرا فقط در اموري

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،چون سِمَت قائممقامی با فوت

كه تاجر در آن محجور میباشد ،قائممقامی پايان میيابد و در

تاجر تمام شده است.

ساير امور ،دليلی بر پايان يافتن قائممقامی وجود ندارد ».اين

آقاي شبزندهدار ـ اين ماده میگويد اگر كسی نباشد،

ماده هم همين موضوع را میگويد؛ غير از اين ،چيزي

رسيدگی به اموال ،منحصر در قائممقام میشود.

نمیخواهد بگويد.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن بحث ديگري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،منحصر نمیشود.

آقاي عليزاده ـ من فكر نمیكنم اين ماده بخواهد چيزي غير از

آقاي عليزاده ـ اول اشكال را بفرماييد ببينيم چيست.

اين را بگويد.

آقاي مؤمن ـ وجود دادستان هم براي همين است.

آقاي ابراهيميان ـ نه ،ماده میخواهد بگويد يك جاهايی هست

آقاي جنتي ـ بله ،همين است.

كه سِمَت قائممقامی ،با وجود فوت تاجر ادامه پيدا میكند .آن

آقاي شبزندهدار ـ به قول يكی از دوستان كه همان ديشب

كه شما خوانديد يك چيز ديگري است.

مثال میزد و میگفت فرض كنيد مغازهي لبنياتی است؛ اگر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها میگويند كه در حجر ،قائممقامی

شيرش تا صبح فروش نرود همهاش خراب میشود.

به اندازهي اموري كه محجور شده است از بين میرود.

آقاي مؤمن ـ در اين موارد ،دادستان بايد بيايد رسيدگی كند.

آقاي عليزاده ـ آنها [= قانونگذار] هم غير از آن ،چيزي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دادستان بيايد همان شب امور را

نگفتهاند.

درست كند.

آقاي مؤمن ـ همين را گفتهاند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال فرض كنيد دادستان نيست.

آقاي شبزندهدار ـ حاال يك وظايف ديگري هم هست كه

آقاي مؤمن ـ دادستان بايد اين كار را بكند.

ابهام دارد.

آقاي شبزندهدار ـ ممكن است اين لبنياتی در جايی باشد كه

آقاي عليزاده ـ « -۲اطالق برعهده داشتن مسئوليت اداره و

دسترسی به دادستان نيست.

نگهداري اموال ،مستلزم تصرف در اموال شخص تاجر  -ولو

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين فرض كه به قائممقام ربطی

در غير موارد ضروري امور حسبيه -میگردد و »...

ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند ( )۲نظر مجمع فقهی هم اين

آقاي شبزندهدار ـ قائممقام در اينجاها حق دارد كه ادارهي

طرف اشكالِ ماده است.

امور تاجر متوفی را به عهده بگيرد.

آقاي رهپيك ـ اين هم يك اشكال ديگر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،چنين حقی ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اين هم يك اشكال ديگر است.

آقاي مؤمن ـ نه ،ندارد؛ چنين حقی ندارد.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اينجا هم مثل بقيهي موارد است.

تصرف در اموال ديگران است كه خالف موازين شرع میباشد».

آقاي جنتي ـ در مواقعی كه فرد ،قائممقام ندارد ،با اين لبنياتی چه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته در مواردي كه اگر تصرف نكند،

كار میكنند؟ هر كاري آنجا میكنند ،اينجا هم میكنند ديگر.

اموال ضايع میشود ،اشكال ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در آن صورت ،محصوالتش فاسد میشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ در صورتی كه قائممقام تصرف نكند،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ فاسد بشود.

اموال ضايع میشود ،قطعاً تصرف در اين فرض هيچ اشكالی

آقاي مؤمن ـ فاسد بشود.

ندارد.

آقاي عليزاده ـ اشكال كلّی را بفرماييد تا من بنويسم.

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد يكی يكی رأي بگيريم .اآلن اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر آنجايی كه قائممقامی نيست،

نظر را قبول داريد؟ چون اطالق برعهدهداشتن مسئوليت اداره و

جايز است كه فاسد بشود اينجا هم جايز است فاسد بشود.

نگهداري اموال توسط قائممقام ،مستلزم تصرف در اموال

آقاي شبزندهدار ـ فقها در مورد لُقَطه گفتهاند كه فرد يابنده

ديگران است ،خالف شرع میباشد.

براي اينكه مال مردم از بين نرود میتواند آن مال را تقويم بكند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اما گاهی اموال با عدم تصرف از

و براي خود بردارد.

بين میرود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن حكم كه میگوييد براي «لُقَطه» است.

آقاي عليزاده ـ خب پس اين مقدارش را قبول داريد؟

آقاي مؤمن ـ آن حكم مربوط به «لُقَطه» است.

آقاي اسماعيلي ـ رأي بگيريد ببينيم رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ [در اينجا ورثه به تصرف غير ]،راضی نيستند.

آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اين را قبول دارند رأي بدهند.

آقاي شبزندهدار ـ نه ،علت آن حكم در لقطه هم به خاطر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،ما كه قبول داريم.

همين فاسد شدن است.

آقاي عليزاده ـ خب حاال اگر آن باال [= اشكال صدر ماده (])3

آقاي مؤمن ـ مال متوفی ،مال شخص ناشناس نيست ،مال

را هم قبول داريد ،بفرماييد بگوييد.

شخص معلوم است؛ مثالً اگر همسايهي ما مُرد ،من میتوانم

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اطالق داشته باشد اشكال دارد.

بروم اموالش را تصرف كنم؟!

آقاي عليزاده ـ اطالقِ پايانيافتنِ سِمَت قائممقام تجارتی ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ ظاهراً اطالق ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر دارد ضايع میشود ،بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ بله ،به نظر من هم آن اطالق مورد نظر را ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه ،من يا يك نفر ديگر فرقی نمیكند؛ قائممقام

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اطالق داشته باشد ،اشكال اول

حق دخالت در اموال متوفی را ندارد؛ چون ديگر نقشی ندارد.

آقايان فقهاي قم هم وارد است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد آنجا همسايهاي داشته باشد

آقاي شبزندهدار ـ چون كارهاي قائممقام در اين مصوبه،

بهتر از قائممقام؛ پس خوب است بگوييم آن همسايه برود

همهاش تصرف در اموال نيست و يك كارهاي ديگري هم از

اموال متوفی را حفظ كند!

باب وكالت انجام میدهد كه آن كارها با حجر تاجر تنافی

آقاي شبزندهدار ـ [عدم جواز تصرف در اموال متوفی] به امور

ندارد[ ،اطالقش در اين موارد اشكال دارد].

حسبيه مقيد شده است .امور حسبيه هم همان جايی است كه ...

آقاي مؤمن ـ حاجآقا ،ماده فقط قائممقام فرض گرفته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اوالً سخنی از امور حسبيه در اين

آقاي شبزندهدار ـ خب بله ،قائممقام شركت انحاللی است

ماده نيامده است و فرض فساد و اين حرفها را هم ندارد؛

ديگر؛ در اين جهت وكيل است؛ در اين جهت وكيل است؛ در

ماده مطلق است .ثانياً چرا در امور حسبيه قائممقام بايد برود؟

اين جهت وكيل است ...

خب كس ديگري نزديكتر از او برود.

آقاي مؤمن ـ نه ،قائممقام در تجارتخانه است

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اينطوري نوشت :اگر ...

آقاي شبزندهدار ـ میدانم؛ قائممقام يك مجموعهاي از امور را

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيم اين متنی كه نوشتم را بخوانم:

وكالت میكند.

«اطالق بر عهده داشتن مسئوليت اداره و نگهداري اموال ،مستلزم

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي شبزندهدار] میگويد
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قائممقام ممكن است غير از تصرف در اموال ،در انجام امور

میخواهد اين پول را به نفع محجور بگيرد و دخالت در حد

ديگري نيابت داشته باشد.

عدم تصرف در اموال ،اشكالی ندارد.

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،آن فرض را نمیخواهد بگويد؛ شامل

آقاي عليزاده ـ زيرا تاجر در آن مواردي كه محجور میباشد،

آن نمیشود.

قائممقام قانونی ندارد .پس بگوييم اطالق پايان يافتن سِمَت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،واقعاً اين ماده ،از اين جهت

قائممقامی در فرض تحقق حجر ...

اطالق ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،بگوييد اخذ و اضافه كردن بر

آقاي عليزاده ـ اطالق ندارد.

مال ...

آقاي مؤمن ـ ما از اين جهت ،اشكالی به اين ماده نداريم.

آقاي رهپيك ـ در اين صورت ،آنهايی كه سِمَتی ندارند و به

آقاي شبزندهدار ـ مثالً ممكن است قائممقام ،وكيل باشد تا

اين مقدار دخالت و تصرف میكنند ،با اينجا چه فرقی میكند؟

بعضی مدارك را امضا كند كه موجب تصرف در اموال نباشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،در فوت ،درست است؛ اما اينجا

آقاي مدرسي يزدي ـ يا اينكه پولی را تحويل بگيرد؛ نه اينكه

بحث عدم تصرف به علت حجر است نه فوت .حجر به اين

بخواهد چيزي بدهد.

اندازه است كه خود محجور نمیتواند در اموالش تصرف كند.

آقاي مؤمن ـ فرقی نمیكند.

محجورانِ مالك نمیتوانند در مالشان تصرفی كنند ،اما دِين را

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال تحويل گرفتن كه اشكالی ندارد.

كه میتوانند پس بگيرند؛ چون اين مال اضافی و دِين است.

آقاي مؤمن ـ فرقی نمیكند.

آقاي عليزاده ـ بگوييم با پايان يافتن سِمَت قائممقامی در فرض

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ در تحويل گرفتن كه عيبی وجود

تحقق حجر كه ارتباطی ...

ندارد .پول بدهكارها به تاجر را كه به طور محدود میتواند بگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با مال محجور يا با تصرف در مال

آقاي مؤمن ـ پولها مال ورثه است.

محجور ندارد ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي شبزندهدار] میگويد

آقاي عليزاده ـ  ...با تصرف در اموال محجور ندارد ،خالف

در حَجْر ،فرد فقط از فروش اموالش ممنوع میشود ،اما

شرع است.

میتواند مثالً يك پولی را كه به صورت دِين از ديگري طلبكار

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در محجور عليها.

بوده است ،بگيرد و بگذارد داخل اموالش .اشكال فقهاي قم هم

آقاي مؤمن ـ اين اشكال ،مربوط به محجور است؟

همين است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اين اشكال ،فقط در خصوص

آقاي اسماعيلي ـ نه.

حجر است؛ اشكال روي حجر ،اشكال درستی است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال بدي نيست.

آقاي عليزاده ـ ديگر وكالتش باقی میماند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال خوبی است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،وكالتش باقی است؛ چرا وكالتش

آقاي اسماعيلي ـ وكالت محسوب نمیشود ...

از بين برود؟ فوت كه نشده است؛ حجر هم كه منافاتی با

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حجر ،قائممقام نمیتواند در اموال

تصرفات اينچنينی ندارد.

محجور تصرف كند و آنها را بفروشد ،مثل مالك؛ ولی وقتی

آقاي عليزاده ـ پس دنبالهاش اضافه بفرماييد كه عالوه بر اين ...

بدهكاران يك دِينی را دارند میدهند ،او كه میتواند بگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وكيل ،مثل و در حكم اصيل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اخذ طلب كه میتواند بكند.

طرف ،قبل از حجر وكيل بوده است .خيلی خب ،حاال چون

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اخذ میتواند بكند .اين اشكال هم

تاجر ،ورشكسته شده است آن وكيل را هم از تصرف در اموال

بد نيست.

اين ورشكسته ،حجر كردهاند؛ اما حاال اين تاجر ورشكسته يك

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم «اطالق پايان يافتن سِمَت

دِين و طلبی دارد و میخواهد آن را بگيرد؛ خب وكيل او ،براي

قائممقامی در فرض تحقق حجر ،خالف شرع میباشد».

اين كار ،هنوز وكيل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نسبت به مواردي كه تصرف در مال

آقاي عليزاده ـ پس اين اشكال هم در دنبالهي آن اشكال سابق بيايد.

محجور نيست و اضافه بر موارد حجر است؛ مثل اينكه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به عنوان اشكال دوم بيايد.
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آقاي عليزاده ـ بله ،نسبت به اين ماده ،فرمايش ديگري كه

آقاي شبزندهدار ـ نه ،در مجمع از اين جهت كه بايد بعداً

نداريد؟

احكام و تكاليف را بخوانيم تا ببينيم چيست ،نسبت به اين ماده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال سوم هم كه با همان چيزي

قضاوتی نشد .اآلن نمیتوانيم قضاوتی داشته باشيم .اگر با توجه

كه گفتيم رفع شده است.

به احكام و تكاليف مقرر ،بعداً اشكالی پيدا كرد ،در اظهار نظر

آقاي عليزاده ـ بله ،حل شده است .آن كه مثل همه ...

ديگري آن را میگوييم .چون اين ماده بايد با لحاظ احكام مقرر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ امور حسبه را میگويم.

در مواد ديگر بررسی شود.

آقاي عليزاده ـ تصرفات در امور حسبيه ،جاي خودش باقی است.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال اين ماده فعالً بماند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،آن امر ديگري است.

آقاي رهپيك ـ امين بايد دفاتر تجارتی را تنظيم كند.

آقاي عليزاده ـ در امور حسبيه ،ممكن است بنده هم آنجا باشم

آقاي شبزندهدار ـ نه ،خيلی چيزها هست .خودش يك فصل

و از اموال تاجر متوفی حفاظت كنم.

مفصلی از تكاليف و غيره دارد كه بايد خوانده بشود.

آقاي شبزندهدار ـ اما ما در غير مورد امور حسبيه اشكال وارد

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،فعالً ماده ( )3۰بماند تا تكليف

كرديم؛ يعنی گفتيم اطالق آنجا نسبت به امور حسبيه اشكالی ندارد.

مواد مرتبطش روشن شود.

آقاي عليزاده ـ بله ،ما اگر اين را بگوييم ،به اين معنی است كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده درست است؛ چون بعد از

میخواهيم در امور حسبيه ،قائممقام را بر ديگران ترجيح

انجام تكاليف ،اين اموال كه نمیتواند مال امين باشد؛ مال

بدهيم .ما میگوييم در امور حسبيه هم چنين حكمی الزم

موكل است نه مال امين.

نيست؛ چون ممكن است اعدل از او هم باشد.

منشي جلسه ـ «ماده  -11دولت و ساير اشخاص حقوقي عمومي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

كه به اعمال حاكميتي اشتغال دارند ،تاجر محسوب نميشوند».

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،حاال اگر اينطوري قيد بگذارند كه

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حاال با اين ماده ،يكی از اشكاالت

اگر قائممقام تصرف نكند مال ضايع میشود عيبی ندارد؛ ولی

آقايان رفع شد؛ گفته است دولت ،تاجر نيست.

اشكال اينجاست كه در اينجا چنين قيدي وجود ندارد.

آقاي مؤمن ـ دولت و اشخاص حقوقی عمومی تاجر محسوب

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال اين ماده ،ناظر به اين [= موارد

نمیشوند.

غير امور حسبيه] است.

آقاي عليزاده ـ خب اينكه معلوم است ...

آقاي مؤمن ـ اين ماده آن را نمیخواهد بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شهرداريها را هم شامل میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،امور حسبيه ،قانون خاص

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،میگويد به اعمال حاكميتی

خودش را دارد و ربطی به اين ماده ندارد.

اشتغال داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتی كه در اينجا تصريح كنند كه اين

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،شهرداريها هم فیالجمله اآلن به

حكم در مورد اموال ضايعشدنی است ،اشكال رفع میشود.

اعمال حاكميتی اشتغال دارند ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ بحث ماده ،ادارهي مال غير است.

آقاي عليزاده ـ به خاطر همين كار حاكميتیشان تاجر محسوب

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره آقايان اعضاي مجمع

نمیشوند.

مشورتی قم به اين ماده اشكال وارد كردهاند؛ ما هم همينجا،

آقاي ابراهيميان ـ اين كه اصالً معلوم است.

اين اشكال را ثابت كرديم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي اين ماده اين است كه اصالً

منشي جلسه ـ «ماده  -12امين اموال غائب يا نماينده قانوني

بنيادها تاجرند؛ مثالً بنياد مستضعفان ،میشود تاجر.

محجور كه براي آنان به هر يك از اعمال موضوع ماده ( )1اين

آقاي عليزاده ـ بله ،خب باشد؛ اشكالی ندارد.

قانون اشتغال دارند ،فقط از حيث شمول تكاليف قانوني ،تاجر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ  ...با اينكه قطعاً اينطوري نيست.

محسوب ميشوند .اين حكم درباره شخصي كه براي خود به

آقاي مدرسي يزدي ـ قطعاً نيست؛ ولی خب اينها دارند جعل

معامالت غير منقول اشتغال دارد نيز مجري است».

میكنند .اين حكم را هم از جاي ديگر میآورند و اعتباري

آقاي عليزاده ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی در مورد

است؛ اين احكام تابع اعتبارند.

اين ماده چيزي نفرمودهاند.
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آقاي ابراهيميان ـ حاال اين مصوبه ،به هر حال میگويد اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی همهي اينها تاجر نيستند.

بنيادهايی كه میگوييد تاجر هستند.

آقاي ابراهيميان ـ هستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،ولی بعيد است مقصودشان اين باشد.

آقاي عليزاده ـ هستند.

آقاي مؤمن ـ يعنی میفرماييد كارهايی كه اينها میكنند ،هر

آقاي جنتي ـ حاال اين ماده كه دارد میگويد اينها تاجر هستند.

جايی را بخواهند میخرند و میفروشند؛ آيا اينها هر كاري

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،گفته است تاجر محسوب

خواستند ،میتوانند بكنند؟

نمیشود.

آقاي ابراهيميان ـ شركتهاي دولتی چه میشود؟.

آقاي عليزاده ـ آنهايی كه اعمال حاكميت میكنند تاجر نيستند؛

آقاي رهپيك ـ تكليف شركتهاي دولتی كه اعمال حاكميت

آنهايی كه اعمال حاكميت نمیكنند تاجرند.

میكنند چيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی چه؟

آقاي مؤمن ـ آنها مقصود نيستند.

آقاي مؤمن ـ نه ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها مقصود نيستند.

آقاي عليزاده ـ يعنی آنهايی كه كارهاي تصدي از جمله كار

آقاي عليزاده ـ نه ،اگر اعمال حاكميت میكنند ،تاجر نيستند.

تجاري هم انجام میدهند ،تاجر هستند.

فرض بفرماييد وزارت كشور ،وزارت دفاع ،شوراي نگهبان كه

آقاي رهپيك ـ جايی تعريف نشده است كه عمل حاكميتی چيست؟

از جهت اعمال حاكميت ،يك كارهايی بر عهده دارند و انجام

آقاي عليزاده ـ در اين ماده «اَعمال» است نه «عمل».

میدهند ،تاجر نيستند؛ اما اگر يك مؤسسهاي دارد كار تجاري

آقاي ابراهيميان ـ دو تا اعمال حاكميتی هست ...

میكند و ربطی به اعمال حاكميتش ندارد...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اعمال حاكميتی نمیكند.

آقاي رهپيك ـ قانون مديريت خدمات كشوري ،اعمال

آقاي رهپيك ـ مثالً شركت نفت.

حاكميتی را تعريف كرده است.

3

آقاي اسماعيلي ـ اين كه از اشخاص حقوق عمومی نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولتی است.
آقاي رهپيك ـ شركتِ دولتی است ديگر؛ يعنی چه عمومی نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ نه ،شركتهاي دولتی ...
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده میگويد دولت؛ نگفته شركت دولتی.
آقاي عليزاده ـ خود وزارت نفت ،شركت محسوب نمیشود .اگر
شركت نفت ،اعمال حاكميتی دارد انجام میدهد ،تاجر است؟
آقاي رهپيك ـ اآلن امور شركت نفت ،حاكميتی نيست؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده ( )33خيلی مبهم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ دولت دارد اعمال حاكميت میكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده ،خيلی مبهم است؛ مشخص
نيست كه اين ماده شركتهاي دولتی را در برمیگيرد يا نمیگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شركت نفت ،تاجر است.
آقاي رهپيك ـ عمل اين شركت ،عمل حاكميتی است .بعد
بنيادها ،نهادها و امثال اينها هستند كه ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص نيست شركتهاي دولتی را
در برمیگيرد يا نمیگيرد؛ اين ماده خيلی مبهم است.
آقاي جنتي ـ همه را در برمیگيرد؛ ظاهرش اين است كه همه
را در برمیگيرد.

 .1ماده ( )8قانون مديريت خدمات كشوري مصوب « :3180/1/8ماده -8
امور حاكميتی :آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و
حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت ،شامل همه اقشار
جامعه گرديده و بهرهمندي از اين نوع خدمات ،موجب محدوديت براي
استفاده ديگران نمیشود ،از قبيل:
الف -سياستگذاري ،برنامهريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی و سياسی
ب -برقراري عدالت و تأمين اجتماعی و بازتوزيع درآمد
ج -ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع
حقوق مردم
د -فراهم نمودن زمينهها و مزيتهاي الزم براي رشد و توسعه كشور و
رفع فقر و بيكاري
ه -قانونگذاري ،امور ثبتی ،استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايی
و -حفظ تماميت ارضی كشور و ايجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی
ز -ترويج اخالق ،فرهنگ و مبانی اسالمی و صيانت از هويت ايرانی اسالمی
ح -اداره امور داخلی ،ماليه عمومی ،تنظيم روابط كار و روابط خارجی
ط -حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی
ي -تحقيقات بنيادي ،آمار و اطالعات ملی و مديريت فضاي فركانس كشور
ك -ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ،كنترل و پيشگيري از بيماريها و
آفتهاي واگير ،مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعی و بحرانهاي عمومی
ل -بخشی از امور مندرج در مواد ( )3۰( ،)3و ( )33اين قانون نظير
موارد مذكور در اصول بيست و نهم ( )۲3و سیام ( )1۰قانون اساسی كه
انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ شهرداريها هم هستند؟

دفتر آقا [= مقام معظم رهبري] هم يك استفتايی كردند كه اين

آقاي ابراهيميان ـ وزارتخانهها ،شهرداريها و غيره؛ منتها در

بنيادها و نهادها وضعيتشان چه طوري است؟

كنار اعمال حاكميتی ،ممكن است كار تجاري هم انجام بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا گفتند اينها بايد ماليات بدهند.

حال سؤال میشود آيا به اعتبار كار تجاري ،به اين نهادي كه

آقاي رهپيك ـ بله ،ايشان هم قيد حاكميتی زدهاند.

نقش حاكميتی دارد ،تاجر بگوييم يا نه؟

آقاي عليزاده ـ اآلن سازمان اوقاف هم دنبال اين است كه

آقاي عليزاده ـ نه.

بگويد اين تبعيض ناروا است؛ چون كه آمدهاند و گفتهاند

آقاي ابراهيميان ـ يعنی اگر مثل برخی از شركتهاي دولتی،

آستان قدس و امثال اينها ماليات ندهند ،بقيهي موقوفهها را

فقط كار تجاري انجام بدهند ،به نظر میرسد كه میتوانند آنها

گفتهاند ماليات بدهند؛ پرداخت ماليات شامل آنها میشود.

را تاجر محسوب كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده ،مبهم است.

آقاي رهپيك ـ اآلن سازمان مالياتی هم همين را میگويد؛

آقاي عليزاده ـ سازمان هواپيمايی تاجر نيست؛ اما شركتهاي

میگويد اينها بايد ماليات بدهند .اينها میگويند چطور میشود

هواپيمايی تاجرند.

كه خودش ماليات ندهد ،ولی زيرمجموعههايش بدهند؛ آستان

آقاي ابراهيميان ـ مبهم است ديگر.

قدس خودش ماليات ندهد ،اما زيرمجموعههايش بدهند.

آقاي عليزاده ـ چه ابهامی دارد؟

آقاي عليزاده ـ حاال آن موضوع را اصالح كردهاند و فرستادهاند

آقاي رهپيك ـ ابهام دارد.

۲



آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی مبهم است.
آقاي رهپيك ـ چون ما تعريف مشخصی از عمل حاكميتی هم
نداريم ،لذا میگوييم ابهام دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي عليزاده ،ابهام بگيريم؛ خيلی هم
مبهم است .همهي اين بنيادها را میخواهند تاجر محسوب كنند؟!
آقاي ابراهيميان ـ اگر هم محسوب بكنند ،بد نيست.
آقاي جنتي ـ بايد ديد چه احكامی بر آن مترتب میكنند .خيلی
از اين مواد متوقف بر اين است كه ما احكامش را ببينيم.
آقاي عليزاده ـ احكام زيادي دارد ديگر؛ ورشكستگی است،
داشتن نمايندگی تجاري است ،ضمن اينكه اين شركتهاي
دولتی خودشان مقررات خاص خود را دارند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قاعدهاش هم فرق میكند.
آقاي رهپيك ـ حاال در مورد مالياتها ،در ماده ( )۲قانون
اصالح مالياتهاي مستقيم 3همين موضوع مطرح شده است .از

غيردولتی با تأييد هيئت وزيران امكانپذير نمیباشد
م -ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلی مصوب مقام معظم رهبري
بهموجب قانون اساسی در قوانين عادي جزء اين امور قرار میگيرد».
 .1ماده ( )۲قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ( 3100/۲/1اصالحی :)318۰/33/۲1
«ماده  -۲اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند:
 -3وزارتخانهها و مؤسسات دولتی
 -۲دستگاههايی كه بودجه آنها به وسيله دولت تأمين میشود
 -1شهرداريها.
تبصره  -3شركتهايی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آنها متعلق به اشخاص



و مؤسسههاي مذكور در بندهاي فوق باشد ،سهم درآمد يا سود آنها
مشمول حكم اين ماده نخواهد بود .حكم اين تبصره مانع استفاده
شركتهاي مزبور از معافيتهاي مقرر در اين قانون ،حسب مورد ،نيست.
تبصره  -۲درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي
صنعتی ،معدنی ،تجاري ،خدماتی و ساير فعاليتهاي توليدي براي
اشخاص موضوع اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل
میشود ،در هر مورد بهطور جداگانه به نرخ مذكور در ماده ( )3۰5اين
قانون مشمول ماليات خواهد بود .مسئوالن اداره امور در اينگونه موارد
نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق
مقررات اين قانون خواهند بود .در غير اين صورت ،نسبت به پرداخت
ماليات متعلق با مؤدّي ،مسئوليت تضامنی خواهند داشت.
تبصره  -1معافيت مالياتی اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت
امام خمينی (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز میباشند براساس نظر
مقام معظم رهبري است».
 .2نامهي شماره  3/۲۰13مورخ  318۰/3۰/30رئيس دفتر مقام معظم رهبري
به رئيس مجلس شوراي اسالمی:
با سالم و تحيت؛ نامه شماره /3۰/0۲30۰د مورخ  318۰/3۰/3جنابعالی
در خصوص ماليات شركتهاي تحت پوشش نهاد و بنيادها به استحضار
مقام معظم رهبري «مدظلهالعالی» رسيد ،پی نوشت فرمودند:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجتاالسالم آقاي كروبی رياست محترم مجلس شوراي اسالمی
با سالم و تحيت؛ اينجانب علیاالصول با لغو هرگونه امتياز خاص براي
نهادها و بنيادها موافقم .صرفاً دغدغه مأموريتی اين دستگاهها مانند
جانبازان عزيز و خانواده معظم شهيدان و محرومان و مستضعفان ذهن
اينجانب را مشغول میكند و اگر اين امر به نحو مناسب در بودجه
عمومی پيشبينی شود و اين دستگاهها به ويژه آموزشی و فرهنگی ،در
مورد ايفاي وظايف خود دچار كمبود نشوند ،با لغو معافيت مالياتی آنها
موافقم و از آن حمايت میكنم .سيدعلی خامنهاي »8۰/3۰/35
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به كميسيون داخلی مجلس كه در آنجا هم دارد بررسی

براي حكومت كار میكنند ،اينها تاجر نيستند.

میشود .چندين ماده از آن را هنوز تصويب نكردهاند .حاال در

آقاي رهپيك ـ خب اآلن خيلی از شركتها اين جورياند.

خصوص آن موضوع ،اينها [= مجلس] عجلهاي ندارند.

آقاي يزدي ـ مثل شركت پست؛ خب شركت پست درآمد

آقاي سوادکوهي ـ سوابق ماليات اماكن موقوفه را بياورند ببينيم.

زيادي هم دارد ،ولی تاجر نيست.

آقاي عليزاده ـ اصالً اشكال تبعيض ناروا در اينجا وارد نيست.

آقاي عليزاده ـ حاال البته ماده ( )3گفته است ارائهي خدمات

آقاي مؤمن ـ اينها موقوفهي عمومی است.

پستی ،تجارت است.

آقاي عليزاده ـ اگر بگويند موقوفهي مشهدي جعفر ماليات

آقاي رهپيك ـ در تعريف عمل حاكميتی مثالً میگويند عملی

بدهد اما آستان قدس ندهد ،اين تبعيض ناروا نيست.

است كه به مصالح عمومی و نظم عمومی و امثال اينها ارتباط دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبعيض كه هست واقعاً؛ اينها چه

آقاي يزدي ـ حاال اآلن فعاليت شركت پست ،حاكميتی است و

فرقی میكنند؟

تاجر محسوب كردن اينگونه شركتها قطعاً خالف است.

آقاي عليزاده ـ تبعيض است؛ منتها ناروا نيست.

آقاي رهپيك ـ خب حاال اگر شركت نفت فعاليت نكند ،چرخ

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ناروا نيست؟!

دولت میخوابد.

آقاي عليزاده ـ حاال اجازه بدهيد مصوبهي آن موضوع به شورا

آقاي هاشمي شاهرودي ـ من اگر شركت تأسيس كنم [و

بيايد تا ببينيم چه میشود .در مورد اين ماده چه میفرماييد؟

جنسی را توليد كنم ،تاجرم؛] ولی كسی مثل دولت ،اگر اين

چه چيزي را ابهام میگيريد؟

جنس را توليد كند تاجر نيست؟! اينطور كه نمیشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ «اعمال حاكميتی» خود مفهوم كِشداري

آقاي عليزاده ـ اگر بگوييد كه آن عمل اشخاص حقوق عمومی

است؛ معلوم نيست كه يعنی چه .بايد مقصود از اعمال

كه از جملهي اعمال حاكميت است ،تجارت نيست ،درست

حاكميتی را مشخص كنند.

است؛ اما اگر بگوييد هيچكدام از اعمال آن اشخاصی كه كار

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اعمال حاكميتی ،خود آن شركت

حاكميتی میكنند ،تجاري نيست ،درست نيست.

میبايستی كار حاكميتی بكند يا آن جهتی كه اين شركت براي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت ماده ،مبهم است ديگر؛

آن هدف ايجاد شده است ،آن كار را بكند.

بگوييد درستش كنند.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي يزدي ـ اينها تاجر نيستند.

آقاي عليزاده ـ پس بگوييم عبارت اين ماده روشن نيست.

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد ببينيم منظورشان چيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي يزدي ـ وزرا تاجر نيستند؛ وكال تاجر نيستند .كسانی كه

آقاي عليزاده ـ نه اينكه اعمال حاكميتی روشن نيست ،بلكه

كارهاي حاكميتی میكنند ،حقوقبگير هستند .اينها تاجر نيستند.

خود دولت و ساير اشخاص حقوقی عمومی كه به اعمال

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن مدير شركت نفت ،تاجر است؟

حاكميتی اشتغال دارند هم روشن نيست؛ يعنی اگر هر جا

آقاي يزدي ـ نه ،خود شركت را نمیگويم .مديران شركت

دولت آمده است ،كارش حاكميتی است ولی ممكن است چند

دولتی هم كار میكنند و حقوق میگيرند.

تا شركت هم داشته باشد [كه نبايد تاجر محسوب شود].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود شركت نفت ،شركت تجارتی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس اينها تاجر محسوب نمیشوند.

است يا نيست؟

آقاي عليزاده ـ تاجر محسوب نمیشود؛ پس روشن كنيد كه

آقاي يزدي ـ شركت نفت ،شركت تجارتی است.

میخواهيد چه بگوييد.

آقاي عليزاده ـ بله ،اآلن شركت بازرگانی ،شركت توليد چاي

آقاي يزدي ـ اين ماده ،شركتهاي دولتی را نمیگويد؛ خود

دارد ...

دولت را میگويد و الّا نهادهاي زيرمجموعهي دولت زياد است.

آقاي ابراهيميان ـ كار تجارتی میكنند ديگر.

آقاي رهپيك ـ شركتهاي دولتی چند جورند.

آقاي عليزاده ـ شركت چاي ،تجارتی است يا نيست؟

آقاي يزدي ـ مؤسسات دولتی كه كار حاكميتی میكنند ،يعنی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تجارتی است يا نيست؟ مبهم

حكومت را اداره میكنند و براي شخص كار نمیكنند ،بلكه

است ديگر.
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آقاي يزدي ـ شركتهاي دولتی مال دولت است؛ مال اشخاص

آقاي عليزاده ـ اين ماده« ،اِعمال» حاكميتی نگفته است؛ در

كه نيست.

اينجا «اَعمال» حاكميتی آمده است.

آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،باشد.

آقاي سليمي ـ اين ماده میخواهد تفكيك قائل بشود .يك

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب ،تجارتی محسوب

وقتی اَعمال حكومتی را اِعمال میكنند ،يك وقتی كار تجاري

میشوند يا نمیشوند؟

میكند .ماده میخواهد بين اين دو تا فرق بگذارد .اشخاص

آقاي يزدي ـ ولی خود دولت تاجر نيست.

حقوقی عمومی هم يك وقتی كار تجاري میكنند ،يك وقتی

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتاهلل يزدي ،يكوقتی دولت از من

اَعمال حاكميتی میكنند؛ بين اينها بايد فرق گذاشت .حداقل

نخود و لوبيا میخرد ،در اين صورت اگر من با او دعوا دارم

اين ماده میخواهد بين اين اعمال فرق بگذارد .ما بگوييم اين

ديگر نمیروم در ديوان عدالت اداري طرح دعوا كنم .يكوقتی

ماده ابهام دارد؛ روشنش كنيد.

دولت حكم ابالغ من ،به عنوان كارمند را فالنطور میزند ،در

آقاي عليزاده ـ بله ،اَعمال حاكميت دولت غيرتجاري محسوب

اين صورت من میروم ديوان عدالت شكايت میكنم .يك

میشود .در اين ماده بايد بگويد هر كسی اَعمال حاكميتی انجام

وقتی دولت از من يك محلی را اجاره میكند تا وزارتخانهاش

میدهد ،كار او ،كار تجاري محسوب نمیشود.

را ببرد و در آنجا مستقر كند ،در اين صورت اگر من و دولت،

آقاي سليمي ـ اين موضوع را روشن كنند .اين ابهام دارد.

فردا اختالف پيدا كنيم ،من براي طرح شكايت به دادگاه

آقاي شبزندهدار ـ دولت تاجر نيست؛ اما تجارتخانهاش ،تاجر

حقوقی میروم؛ چون دولت در اينجا با ديگران فرقی ندارد .اما

است.

اگر فردا دولت از جهت ديگري آمد و گفت من میخواهم اين

آقاي يزدي ـ اين كسی كه حاكم است ،تاجر نيست.

مال را از تو بخرم ،در اين صورت براي اين كار میآيد آگهی

آقاي رهپيك ـ تجارتخانههايش هم با هم فرق میكند .بعضی

میكند .در اينجا من میآيم به ديوان عدالت اداري شكايت

از تجارتخانهها ،يعنی مراكز وابسته به دولت ،اَعمال حاكميتی

میكنم .ما اآلن داريم میگوييم آيا هر كاري كه دستگاههاي

انجام میدهند و بعضیهايشان هم اَعمال تصدي انجام

حاكميتی بكنند ،آن كار غيرتجاري محسوب میشود يا نه؟

میدهند.

آقاي رهپيك ـ نه ،اين ماده اآلن قيد را به دستگاه زده است؛

آقاي شبزندهدار ـ تصدي براي چه كاري و چه كسی؟

میگويد دستگاههايی كه به اعمال حاكميتی اشتغال دارد كالً

آقاي رهپيك ـ تصدي يعنی همين خريد و فروش؛ مثالً نخود و

تاجر نيستند.

لوبيا بخرد و بدهد كارمندها بخورند .يك وقت اين شركت يك

آقاي شبزندهدار ـ پس اين شركتهاي تجاري دولتی چه

كاري میكند كه براي حاكميت است و عمل حاكميتی است؛

میشود؟

اما يك وقت كارهاي تصديگري میكند.

آقاي رهپيك ـ گفته است كه اينها كالً تاجر نيستند.

آقاي عليزاده ـ مثالً از مردم گاو میخرد.

آقاي شبزندهدار ـ خود شركت مشمول ماده ( )۲اين مصوبه

آقاي رهپيك ـ آن بخشی كه كار تصديگري میكند ،تاجر

میشود؛ شركت تجارتی تاجر محسوب میشود ولی دولت

است؛ ولی آن بخشی كه دارد كار حاكميتی میكند ،نه.

تاجر نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها هيچكدامش تجارت نيست؟

آقاي يزدي ـ دولت ،تاجر نيست.

واقعاً مقصود اين است؟
آقاي سوادکوهي ـ آنچه كه در قانون تجارت فعلی هست،
قانون تجارت مربوط به حقوق خصوصی است .يعنی شما در
اين قانون تجارت فعلی حقوق عمومی را نمیبينيد .دانشجويان
دانشكدهي حقوق وقتی كه میخواهند با قانون تجارت آشنا
شوند ،ديگر راجع به مقررات عمومی كه به تجارت شخص
حقوقی دولتی مربوط میشد ،چيزي را وارد نمیشوند ،چون
خودش يك مسئلهي بسيار عريض و طويلی است .بنابراين اين

آقاي عليزاده ـ دولت ،چندين شركت دارد.
آقاي شبزندهدار ـ اين ماده آن شركت دولتی را نمیگويد؛
خود دولت را میگويد كه تاجر نيست.
آقاي عليزاده ـ خب همين ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ خود دولت تاجر نيست.
آقاي سليمي ـ دولت ،يك وقتی كار تجارتی میكند و يك
وقتی اِعمال حكومتی میكند.
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قانون تجارت فعلی ،نسبت به آنچه كه تجار در فضاي حقوق
خصوصی كار تجاري انجام میدهند ،يك قانون تجارت
خالصی است .به همين اعتبار ،قواعدش هم از ابتدا تا انتها ،يك
مجموعه قواعدي را در برمیگيرد كه به روابط تجار ،مسائل
حاكم بر تجار و آثار شركتهاي تجاري خصوصی مربوط
میشود .اين چيزي كه در اين مصوبه دارد شكل میگيرد،
يكسري مسائل را از ابتدا به آن داخل میكند كه فكر میكنم
اين قانون را از آن حالت روانبودنش خارج میكند .همينطور
كه شما به اين مطلب ورود میكنيد كه دولت تاجر است ،ديگر
اين مطلب در حقوق خصوصی نمیتواند وارد شود؛ چون
احكام خودش را دارد؛ مثالً شركتهاي دولتی و مؤسسههاي
دولتی تجاري كه هستند ،زياد هم هستند ،به حكم مقنن شكل
میگيرد 3.پس از حيث تأسيس ،اينها به هيچ وجه تابع قانون
تجارت كه ما اآلن داريم ،نيستند .از حيث تأسيس ،تابع نيستند؛
از حيث انحالل هم تابع مقررات مربوط به حقوق خصوصی
نبوده و تجاري نيستند .اگر اينها بخواهد با هم مخلوط بشود كه
اين مصوبه در حال حاضر اين كار را دارد انجام میدهد ،به
نظر من يكسري بههمريختگی قواعد مربوط به حقوق
خصوصی و حقوق عمومی و آثار هر كدام نسبت به مسائل
حقوق عمومی كه بسيار هم پُر اهميت است به وجود میآيد
كه نمیشود مهارش كرد .آنچه كه من عرض میكنم اين است
كه قانون اساسی ما در اصل ( )33يكسري از مسائل اقتصادي
را جدا كرده و به عهده دولت گذاشته است .آمده چنين وضع
كرده است كه امور كلی و كالن اقتصاد در اختيار دولت است.
طبق اين اصل ،آثار خاص تجارت دولتی را هم خود قانونگذار
 .1مواد ( )۲و ( )3قانون مديريت خدمات كشوري مصوب :3180/1/8
«ماده  -۲مؤسسه دولتی :واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب
قانون ايجاد شده يا می شود و با داشتن استقالل حقوقی ،بخشی از
وظايف و اموري را كه بر عهده يكی از قواي سهگانه و ساير مراجع
قانونی میباشد انجام میدهد .كليه سازمانهايی كه در قانون اساسی نام
برده شده است ،در حكم مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده  -3شركت دولتی :بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي
انجام قسمتی از تصديهاي دولت به موجب سياستهاي كلی اصل
چهل و چهارم ( )33قانون اساسی ،ابالغی از سوي مقام معظم رهبري
جزء وظايف دولت محسوب میگردد ،ايجاد و بيش از پنجاه درصد
( )%5۰سرمايه و سهام آن متعلق به دولت میباشد .هر شركت تجاري كه
از طريق سرمايهگذاري وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شركتهاي
دولتی منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد ()%5۰
سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوقالذكر باشد
شركت دولتی است».

بايست تعيين كند؛ اين كه سودش به چه نحو عايد بشود ،به
چه نحو خرج بشود و در مسائل مربوط به بودجهي كشوري،
مسائل مربوط به حقوق دولتی در آنجا رعايت بشود .به نظرم
ورود اين قاعده ،در اين مجموعهي قانون ،روانبودن مجموعه
را كالً به هم میريزد؛ چون ما در هرجا كه بخواهيم وارد شويم
مسئلهي حقوق عمومی شكل میگيرد .قانونگذاران بايست
نسبت به شكل قانون هم جوابگو باشند .لذا آوردن اين ماده در
اينجا ،ضرورتی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره مقصود از اين ماده چيست؟
شما جواب نداديد؟ مقيد كرده است؟
آقاي سوادکوهي ـ ترديدي در اين نيست كه مسائل مربوط به
دولت ،مقررات خاصی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال شركتهاي دولتی تاجر هستند
يا نيستند؟
آقاي سوادکوهي ـ نه ،آن قسمتهايی از دولت كه كار تجاري
انجام میدهند ،به معناي اين نيست كه به عنوان تاجر فعاليت
كنند .تجارت ،عرصهي وجودش است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس شما میگوييد مقصود اين است
كه شخصيتهاي دولتی ،تاجر نيستند.
آقاي سوادکوهي ـ بله ،شركت دولتی ،كار تجاري میكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما اينطوري ماده را میفهميد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه ،اين ماده اين را نمیگويد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،ايشان [= آقاي سوادكوهی]
اينطوري میفرمايند.
آقاي عليزاده ـ به هر حال ،بايد روشن شود.
آقاي سوادکوهي ـ اين مطلب به صورت حاشيهاي در كنار
قواعد مربوط به حقوق تجارت آمده است .اين مطلب بايد
كامالً روشن شود كه اگر تجارت دو دسته است ،از ابتدا به
دستهي تجارت دولتی و دستهي تجارت خصوصی تقسيم
شود؛ بعد معين شود كه آنچه كه ما طبق اين مصوبه داريم
واردش میشويم ،كدام است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده همين كار را میخواهد
بكند .اگر اين كار را میخواهد بكند ،پس همهي شركتهاي
دولتی ،بنيادها ...
آقاي عليزاده ـ نمیخواهد اين كار را بكند .اين ماده روشن نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر میخواهد اين كار را بكند ،پس
بايد مشخص كند.
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آقاي رهپيك ـ بايد تفكيك كند؛ بايد شفاف كند؛ اينها بايد

انجام میدهند ،ولو ماهيت كارشان هم كار تجاري باشد كه

تفكيك بشود.

مصداق ماده ( )3حساب میشود ،چون اينها دارند كار دولتی

آقاي عليزاده ـ جناب دكتر رهپيك ،اآلن شما میفرماييد روشن

انجام میدهند ،تاجر نيستند.

نيست .اآلن در هر جاي اين مصوبه كه «شركت دولتی» آمده

آقاي عليزاده ـ حاال بگوييم يك توضيحی بدهند تا موضوع

است يا هر جا در اين مصوبه ،مقرراتی نيامده و ساكت است،

روشن بشود.

اين مصوبه میگويد نسبت به آنها مقررات قانون تجارت حاكم

آقاي رهپيك ـ اين ماده كه به مديران توجه ندارد؛ به اشخاص

است .شما به اينطور عبارات ،بارها ايراد گرفتهايد .ما اآلن

حقيقی هم توجهی ندارد.

نمیدانيم اين ماده واقعاً چه میخواهد بگويد .عبارات را روشن

آقاي اسماعيلي ـ بحث مربوط به مديران را بعداً میگويد.

بكنند .اين را قبول داريد كه بگوييم عبارات را روشن بكنند.

آقاي رهپيك ـ اشخاص موضوع حقوق عمومی را دارد

آقاي رهپيك ـ بله.

میگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،مبهم است.

آقاي اسماعيلي ـ اينجا خود شخص حقوق عمومی را دارد

آقاي اسماعيلي ـ اين مادهي مصوبه میخواهد بگويد نه

میگويد؛ میگويد «دولت و اشخاص حقوقی عمومی»؛ حاال

مقامات دولتی و نه كارهاي دولتی ،تجارت محسوب نمیشود،

فعالً اين را میخواهد بگويد .اگر گوياي اين مطلب نيست ،آن

ولو اينكه مصداق يكی از آن اموري باشد كه ما در ماده اول

بحث ديگري است.

ذكر كرديم .مثالً فرض بكنيد دولت يك چاپخانهي بزرگ در

آقاي عليزاده ـ بايد عبارتش را اينطور بگويد« :ولو اينكه كار

بانك مركزي دارد كه چاپخانهي خيلی عظيمی است ،ولی آن

تجاري انجام بدهند» .اين ماده اين را نمیگويد.

شركتِ چاپخانهي بانك مركزي ،يك شركت تجاري مشمول

آقاي يزدي ـ بحث شخص حقوقی است ،نه حقيقی.

اين قانون محسوب نمیشود؛ چرا؟ چون دارد اَعمال حاكميتی

آقاي اسماعيلي ـ بله ،به اشخاص حقيقی كاري ندارد .كار

انجام میدهد .اين ماده ،میخواهد اينها را جدا كند .به همين

تجاري توسط شخص حقيقی انجام میشود.

خاطر است  -حاال در بندهاي بعدي به آن میرسيم -يك

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلیخب ،پس اآلن بنياد مستضعفان

مادهاي هست كه میگويد اين مقامات دولتی اصالً تاجر

وضعيتش چيست؟ طبق اين ماده ،تاجر نيست؟

محسوب نمیشوند :رؤساي سه قوه ،اعضاي شوراي نگهبان،

آقاي عليزاده ـ هست يا نيست؟

نمايندگان مجلس 3 .اين ماده میگويد اينهايی كه كار حاكميتی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نهاد حكومتی هم هست.
آقاي اسماعيلي ـ خود بنياد مستضعفان تاجر نيست ،ولی

 .1ماده ( )۲۰۲اليحه تجارت مصوب  313۰/3۰/0كميسيون قضايی و
حقوقی مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -۲۰۲اشخاص زير نمیتوانند به
عنوان مدير شركت يا نماينده تاماالختيار شخص حقوقی مدير ،انتخاب
يا در اين سِمَتها ابقاء شوند:
 -3رؤساي قواي سهگانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و
معاونان ،مشاوران و رؤساي دفاتر آنان
 -۲نمايندگان مجلس شوراي اسالمی
 -1وزيران و سرپرستان وزارتخانهها و معاونان ،مشاوران و رؤساي دفاتر آنان
 -3نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
 -5اعضاي شوراي نگهبان
 -0اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،دبير مجمع و معاونان وي
 -1اعضاي شوراهاي عالی
 -8رئيس دفتر مقام رهبري و معاونان وي و مديران كل حوزه دفتر مقام رهبري
 -3نمايندگان ولی فقيه در استانها ،شهرستانها ودستگاههاي اجرايی و
ائمه جمعه سراسر كشور و رؤساي دفاتر آنها
 -3۰رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمی ايران ،معاونان و
مشاوران وي



شركتهايش تاجر هستند.

 -33اعضاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا در محدوده حوزه انتخابيه
مربوط و شهرداران و رؤساي نهادها و دستگاههاي عمومی غيردولتی و
معاونان ،مشاوران و رؤساي دفاتر آنان
 -3۲رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی
 -31اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتی و تابع و
وابسته دولت
 -33اعضاي هيئت مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات مالی و
اعتباري
 -35كارمندان دستگاههاي اجرايی و اعضاي نيروهاي مسلح و
سازمانهاي تابع آنها
 -30دارندگان پايه قضايی.
تبصره – عضويت در هيئت مديره شركتهاي تعاونی سازمانهاي متبوع
از شمول اين ماده مستثنی است».
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آقاي عليزاده ـ بايد اين را به صورت مشخص بگويد.

قدس يك موقوفاتی دارد كه ادارهي آن ،حاكميتی نيست.

آقاي اسماعيلي ـ خب همين را دارد میگويد.

آقاي عليزاده ـ اآلن شركت نفت ،تجاري است يا نيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگويد شركتهايش تاجر میشوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ هست.

آقاي اسماعيلي ـ بنياد شهيد ،شركتهايش تاجر هستند ،ولی

آقاي يزدي ـ شركتهاي تابعش هم تجاري هستند.

خود بنياد شهيد كه تاجر نيست.

آقاي عليزاده ـ اآلن من و آقاي دكتر در اين موضوع با هم

آقاي عليزاده ـ خب آقاي اسماعيلی ،اين را كه میگوييد،

اختالف داريم.

درست توضيح بدهد .ما میگوييم عبارات را روشن بكنند.

آقاي رهپيك ـ اآلن شركت نفت میگويد اگر من كار نكنم،

آقاي اسماعيلي ـ حاال اگر ماده اين مطلب را بگويد ،شما مفاد

چرخ دولت میخوابد .كل كشور هم میخوابد.

آن را قبول میكنيد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام بگيريم؛ رد بشويم.

آقاي عليزاده ـ انشاءاهلل .در آن صورت ،ماده میگويد آنها

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييم همان موضوع «اَعمال حاكميتی»

شركتهاي موضوع اين قانون تلقی نمیشوند .به هر حال،

را حلش كنند.

اينطور كه اآلن گفته ،نبايد بگويد؛ بايد بگويند اينها

منشي جلسه ـ «ماده  -10ثبت نام تجارتي ،اخذ كارت بازرگاني،

شركتهاي موضوع اين قانون تلقی نمیشوند.

اتخاذ عنوان تاجر يا تبليغ به عنوان تاجر ،اماره تاجربودن شخص

آقاي ابراهيميان ـ اينكه يك شركت دولتی تاجر محسوب

است».

بشود يا نشود ،فقط به خاطر اينكه كار تجارت انجام میدهد و

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی چه؟

كار كنترلی و حاكميتی ندارد ،اين ماده چنين پيامی ندارد .اين

آقاي جنتي ـ معلوم است .میفرماييد اين ماده هم ابهام دارد؟!

ماده میگويد دولت و اشخاص حقوقی عمومی كه به اَعمال

آقاي يزدي ـ از داليل تاجر بودن طرف ،اين است كه كارت

حاكميتی اشتغال دارند از اين حيث تاجر محسوب نمیشوند

بازرگانی گرفته باشد.

ولو اينكه به فرمايش آقاي دكتر ،اَعمال حاكميتی قابل انطباق بر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی اگر كسی تبليغ كرد ،واقعاً هم

خدمات باشد و بخش وسيعی از خدمات هم تجاري است.

تاجر نبود ،باز تاجر محسوب میشود؟

اينها حاال ديگر آن نهادهايی را كه موضوع اين ماده نيستند را

آقاي يزدي ـ گرفتن كارت بازرگانی ،دليل تاجر بودن است.

ذكر نكردهاند .ما هم بهتر است متعرّض آن نشويم .دولت و

آقاي ابراهيميان ـ خالفش را میشود ثابت كرد .اين ماده

شخص حقوقی عمومی كه كار حاكميتی انجام میدهد تاجر

میخواهد براي تاجر شناختن يك فرد ضمانت بگذارد؛ لذا

نيستند؛ چون كار حاكميتی انجام میدهند.

میگويد اگر شما رفتی كارت بازرگانی گرفتی ،نام تجاري ثبت

آقاي اسماعيلي ـ بله ،به هر صورت تاجر نيستند.

كردي ،يك ضمانتی درست كردهاي براي اينكه نشان بدهی

آقاي ابراهيميان ـ جهت تحليلش هم در همين ماده آمده است؛

شما تاجر هستی ،مگر اينكه خالفش ثابت بشود.

چون كار حاكميتی انجام میدهد.

آقاي سليمي ـ اينها اماره است؛ خيلی مهم نيست.

آقاي رهپيك ـ نه ،پس اين ماده شامل چه كسی میشود؟ اآلن

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،طرف تاجر نيست .تبليغ كه

در موضوع مالياتهاي اينها هم همين بحث را داشتيم .وقتی

براي تاجر شناخته شدن كافی نيست.

میگويد شهرداري ،آيا شركت وابستهاش هم شهرداري

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ به عنوان اماره است ديگر.

محسوب میشود يا نه؟ وقتی میگويد آستان قدس ،آن شركت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ثبت نام تجاري يك حرفی است كه

توليد نان رضوي هم جزء مجموعهي آستان قدس است يا نه؟

شايد بتوان قبول كرد ،اما اينكه اينجا تبليغ به عنوان تاجر بودن

همهي اين موارد در موضوع اخذ مالياتشان هم مورد بحث بود.

را براي تاجر شناختهشدن كافی دانسته است ،صحيح است؟!

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ،در مقام بيان موضوع خودش است.

آقاي ابراهيميان ـ به هر حال ،خودش دارد اقرار میكند كه من

آقاي رهپيك ـ اين ماده بايد بين دولت و شركت دولتی تفكيك

تاجرم.

كند؛ حتی بگويد كدام نوع از شركت دولتی مدّ نظر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر نام تجاري ثبت كرده و هيچ كار

آقاي يزدي ـ آستان قدس كه عمل حاكميتی نمیكند .آستان

تجاري هم نكرده است ،باز تاجر محسوب میشود؟!
آقاي ابراهيميان ـ میتواند خالفش را ثابت كند .در اين
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مواردي كه میفرماييد ،شخص به اعمال تجاري ،اشتغال واقعی

آقاي عليزاده ـ اماره ،سه نوع است؛ يا امارهي قانونی است يا

ندارد ،فقط نام تجاري ثبت كرده است .خب ادعايش ثابت

امارهي قضايی است يا امارهي عرفی است .اين ماده آمده است

میشود و اين اماره رفع میشود.

اين اعمال را ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده خيلی اطالق دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ از كدام نوعش گرفته است؟ امارهي

آقاي ابراهيميان ـ اين امارات ،مطلق نيستند؛ هميشه میشود

شرعی يا عرفی؟

خالفش را ثابت كرد.

آقاي عليزاده ـ امارهي قانونی.

آقاي عليزاده ـ اماره خالفپذير است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ امارهي قانونی؟

آقاي مدرسي يزدي ـ «ملزوم الظّن ،اماره».

3

آقاي عليزاده ـ قانون میخواهد آن را اماره بداند؛ میگويد
۲

آقاي عليزاده ـ جنابعالی يكبار فرموديد من تاجرم ،حاال

تصرف به عنوان مالكيت ،دليل مالكيت است.

میفرماييد من تاجر نيستم!

آقاي رهپيك ـ آنها مبنا دارد؛ سه نوع اماره ،مبنا دارد.

آقاي رهپيك ـ اماره بايد يك كاشفيتی از واقع داشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اينهايی كه ثبت نام تجاري كردهاند ،اغلبشان

آقاي رهپيك ـ اگر ثبت نام تجاري باشد ،درست است؛ كارت

فعاليت تجاري دارند .مبناي اماره ،غلبه است .اغلب اينها

بازرگانی بگيرد ،درست است؛ ولی صرف اينكه يك كسی بگويد

اينطوري هستند.

من تاجرم ،اين حرف چه كاشفيتی از واقع دارد؟ كجا اماريت دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر غلبهاي كه حجت نيست.

آقاي عليزاده ـ نه ،قرينه است.

آقاي عليزاده ـ مبنا ،غلبه است .اماره ،مبنايش غلبه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی

آقاي شبزندهدار ـ حجت اينها در اين ماده به آخرش رفته است.

قم ،به اين ماده اشكالی وارد نكردهاند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اماره نيست ديگر.

آقاي رهپيك ـ ابن بحث ،مبنا دارد؛ اصل كه نيست .يك چيزي

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام دارد.

بايد بگويند كه كشف از واقع كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان دارد میگويد غلبه مبناي اماره است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اماره نيست .اماره يعنی چيزي كه

آقاي عليزاده ـ طرف ،خودش تبليغ میكند من تاجرم .آنهايی

حجت است .خيلی از اينهايی كه در اين ماده گفته ،حجت نيست.

كه اين حرف را میگويند ،اغلب دروغ نمیگويند؛ حاال يكی

آقاي ابراهيميان ـ اگر عبارت را عوض كنند و به جاي «اماره»،

هم كه میگويد من دروغ گفتهام ،برود اثبات كند.

«قرينه» بگويند چه؟ اگر «اماره» را عوض كنند و بگويند

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تاجر بودن ،اقرار نيست؛ ادعا است.

«قرينيت» داشته باشد ،درست میشود؟

چون برايش منفعت دارد ،ادعا است .اين وقتی تاجر شد ،فردا

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قرينه بودن ،اثري ندارد .اما اماره

مزاياي ورشكستگی میگيرد .ادعا كه اقرار نيست.

يعنی چيزي كه حجت است؛ آثاري بر او بار است .بعضی از

آقاي مدرسي يزدي ـ آيا منفعتی كه براي او دارد را از ديگري

اين مواردي كه در اين ماده آمده ،امارهي شرعی نيست.

میگيرند و به او میدهند؟

آقاي اسماعيلي ـ اماره است ،مگر اينكه خالفش ثابت بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه اماره نيست تا اينكه خالفش ثابت

آقاي عليزاده ـ اين ثبت نام تجاري كه براي استفاده شخصی

بشود .اصالً اماره نيست .تبليغ كردن چه اماريتی دارد؟

نيست كه بگويد همينطوري گرفتهام .طرف كه نبايد بگويد

آقاي مؤمن ـ تبليغ به عنوان تاجر ،نوعی اقرار به تاجر بودن است.

اين مزايا را همينطوري گرفتهام .ماده ،اين را میخواهد بگويد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،تبليغ دارد میكند؛ اين كه اقرار نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده اشكال دارد .ادعا است.
تبليغ به عنوان تاجر ،ادعايی براي تاجر بودن است؛ ادعا هم

« .1مَلزومُ العلمِ دليلٌ و مَلزومُ الظنِّ أمارةٌ»؛ ترجمه« :سبب علم دليل ناميده
میشود و سبب ظن ،اماره ناميده میشود( ».موسوى قزوينى ،على ،تعليقة
على معالم األصول ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم ،بیتا ،ج  ،5ص .315

حجت نيست.
 .2ماده ( )15قانون مدنی مصوب « :31۰1/۲/38ماده  -15تصرف به عنوان
مالكيت ،دليل مالكيت است مگر اينكه خالف آن ثابت شود».
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آقاي عليزاده ـ خودش میگويد من تاجرم؛ ما بگوييم تاجر نيست؟!

آقاي رهپيك ـ والّا به طور كلی نمیشود هر كسی را كه گفت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بیخود میگويد؛ دروغ میگويد.

من تاجرم ،تمام آثار تجارت را بر او بار كرد .میگوييم ورود

آقاي مؤمن ـ نه.

ضرر [به ديگران بايد قيد شود].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،دارد دروغ میگويد؛ چون با اين

آقاي عليزاده ـ اطالق اين ماده نسبت به حقوقی كه تاجر به

ادعا میخواهد منافع ورشكستگی را براي خود بگيرد.

ضرر ديگران دارد ...

آقاي سليمي ـ خب حاال اين منافع را به او بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ديگران يعنی چه دولت باشد و چه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به صرفِ ادعا نمیشود به او داد.

اشخاص.

امارهاي نيست كه در دادگاه ثابت شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر طوري بود كه به اضرار ديگران باشد ...

آقاي مؤمن ـ تاجر بودن فقط منافع ندارد؛ وظايف هم دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ «اضرار» نمیخواهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،آن طرفِ وظايف ،منافع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

تجارت ،منافع دارد .براي اين منافعش ادعا میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حق ،مال ديگران است ديگر؛

آقاي مؤمن ـ پس بگويند اين امور نسبت به وظايفی كه بر

«اضرار» يعنی چه؟!

عهدهاش هست ،حجت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ حقشان ضايع میشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اقرار بشود ،حجت است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا اصالً هيچ حقی وجود ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

نبايد به صرف ادعا چنين عنوانی به او بدهند .حق عمومی را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ و نسبت به منافع تجارت ،اين امور

هم نمیتواند با ادعا بگيرد .اينكه من به او بگويم من فالنم ،از

اصالً حجت نيست و صرفاً ادعا است.

اين حق او به من بدهيد ،اين حجت نيست .اضرار يعنی چه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ منافع هم دو قِسم است؛ يك منافعی

از باب «الضرر» كه نمیخواهيم پيش برويم.

هست كه به ديگران ضربه میزند ،يك منافعی هم هست كه

آقاي عليزاده ـ اگر اضرار به ديگران باشد ،خالف قانون اساسی

دولت برايش تعيين كرده است .دولت خواسته است طبق اين

هم میشود .آقايانی كه اطالق اين ماده را خالف اصل ()3۰

3

ماده ،منافعی بدهد .از اين جهت ،اين فرض مشكلی ندارد.

میدانند رأي بدهند؟

آقاي عليزاده ـ آيتاهلل شاهرودي ،اقرار در اينجا است كه آن

آقاي هاشمي شاهرودي ـ من رأي میدهم.

شخص بعداً میخواهد يك منافعی را از اشخاص ثالث بگيرد ...

آقاي عليزاده ـ شما رأي میدهيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ورشكستگی همينطور است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اضرار باشد ،خالف است.

آقاي عليزاده ـ ما به شخص ثالث بگوييم تو بيا اثبات كن او

آقاي رهپيك ـ با آن شرط[ ،اطالقش خالف اصل ( )3۰است].

تاجر نيست .بله ،آنجايی كه به ضررش است ،میگوييم اقرار

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه خالف شرع میدانند ،اعالم رأي كنند.

است؛ آنجايی كه به ضرر ديگران و به نفع خودش است ...

آقاي مؤمن ـ نسبت به ضرر به حق مردم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ادعا است.

آقاي عليزاده ـ بله ،مردم؛ ديگران.

آقاي عليزاده ـ نمیگوييم نفع؛ میگوييم به ضرر ديگران است ...

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگر در جايی به ضرر ديگران منجر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يا نفعی برايش دارد.

بشود ،خالف است .خب ،معلوم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نفع ،براي اشخاص است ،نه دولت .نفع

آقاي عليزاده ـ خالف شرع است؟ اگر موجب اضرار به

براي اشخاص ثالث است .بله ،اگر يك جايی به ضرر باشد ...

ديگران بشود ،خالف اصل ( )3۰نمیدانيد؟

آقاي رهپيك ـ مثالً نسبت به تكاليف قانونی  -آنهايی كه بر

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

عهدهاش است -اين امور اماره است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گرفتن حق ديگران است.
آقاي عليزاده ـ خالف اصل ( )3۰هم است .يك بار ديگر

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر بر عليه او است ،انجام كارهاي
اين ماده اقرار است .البته اگر به اقرار بكشد؛ چون در همه جا
هم اقرار نيست.

 .1اصل چهلم قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران« :هيچكس نمیتواند اِعمال
حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
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مغايرت با اصل ( )3۰را رأي میگيرم؛ اعالم رأي بفرماييد.
آقاي رهپيك ـ رأي داديم.
آقاي عليزاده ـ خب رأي دادند.
آقاي مؤمن ـ نه ،نسبت به وظايفی كه به عهده دارد ...
آقاي عليزاده ـ ما اطالقش را نسبت به اضرار به حقوق ديگران ...
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آن طرفش نبايد حذف بشود.
بنويسيد آنچه كه عليه خود او است ،نافذ است ،ولی آنچه كه
عليه اشخاص ديگر و دولت است ،نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنچه كه عليه خودش است هم در
صورتی نافذ است كه كار به اقرار بكشد .بنابراين صرف گرفتن
كارت بازرگانی ،اقرار نيست .آن طرف قضيه هم وجود دارد كه
طرف ،خالف میكند؛ بعد میفرستد يك كارت بازرگانی
میگيرد؛ اين میشود اقرار؟!
آقاي اسماعيلي ـ كارت را براي چه كاري میگيرد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كجاي اين كار اقرار است؟ چنين
كاري شرايط اقرار را ندارد .به موجب قانون كه نمیتوان انجام
كارهايی غير از اقرار را اقرار محسوب كرد .اين مصوبه دارد
میگويد اموري غير از اقرار ،اقرار است .اين موارد ادعا است.
شما يك جا در شرع ،چنين چيزي را نمیبينيد؛ حاال مكرر
میگوييد قانون اينها را اقرار میداند!
آقاي عليزاده ـ اطالق ماده را كه [شرعاً] ايراد نگرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ اگر بگوييم «از حيث حقوق» و «از حيث
تعهدات» چطور؟
آقاي اسماعيلي ـ كسی كه به دروغ میرود كارت بازرگانی
میگيرد ،اقدام عليه خودش نكرده است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كار ،اقرار محسوب نمیشود.
آقاي اسماعيلي ـ گفتم «اقدام».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ میدانم؛ اين كار اقرار نيست .اين كار
به عنوان اقرار عليه خود فرد كه نبايد محسوب شود.
آقاي عليزاده ـ ما آن طرف معناي ماده را كه ايراد نگرفتيم .ما
به اين طرفش ايراد گرفتهايم.
آقاي رهپيك ـ پس نمیشود بگوييم نسبت به تعهدات شخص،
امارهي تاجر بودن است؟
آقاي رهپيك ـ پس همان بحث قبلی شد.
آقاي عليزاده ـ ما آن طرف ماده را ايراد گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ آن طرفش را گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ ما آن طرفش كه نسبت به [حقوق ديگران ضرر
میزند را ايراد گرفتيم].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هم آن طرفش اشكال دارد و هم اين
طرفش.
منشي جلسه ـ «ماده  -11كليه معامالت بين تجار ،تجارتي
محسوب ميشود ،مگر اينكه معامله به حوائج شخصي يكي از
طرفين مربوط باشد».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ «مگر» يعنی چه؟
آقاي رهپيك ـ اين ماده هم خواسته است دوباره يك اَماره
درست كند.
آقاي جنتي ـ طرف ،براي خودش يك چيزي میخواهد بخرد.
آقاي يزدي ـ مثالً ماست خريده است.
آقاي عليزاده ـ مثالً يك خانه براي خودش خريده است؛ يك
قالی براي خانهي خودش خريده است؛ يك قالی براي
جهيزيهي دخترش خريده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه گفته است «كليه معامالت بين
تجار» ،يعنی حتی معامالت غير تجارتیشان را هم شامل میشود!
آقاي ابراهيميان ـ نه ،گفته است كه مثالً اگر يك فرش
خريدهاند كه میخواهند خودشان مصرف كنند ،تجاري نيست.
آقاي عليزاده ـ اماره را میگويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اماره نيست.
آقاي رهپيك ـ اماره است .میگويد اگر دو تاجر هر معاملهاي با
هم كردند ،اين معامالت تجاري محسوب است ،مگر اينكه
خالفش ثابت بشود.
آقاي ابراهيميان ـ اگر بگوييد اين كار اماره است ،اين اماره،
تشريع میشود.
آقاي عليزاده ـ مگر اينكه معامله براي موارد شخصی باشد؛
مثالً براي خودش قالی خريده است يا برنج خريده است كه
ببرد غذا درست كند.
آقاي سوادکوهي ـ اين موضوع در ماده ( )5قانون فعلی
قشنگتر نوشته شده است« :ماده  -5كليه معامالت تجار،
تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به

امور تجارتي نيست».
آقاي رهپيك ـ نه ،آن يك چيز ديگر است؛ آن مربوط به خود
تجار است؛ اما اين ماده دربارهي معامالت بين تجار است.
آقاي سوادکوهي ـ كليهي معامالت تجار را میگويد.
آقاي رهپيك ـ آن ماده مربوط به معامالت تجار است .من به
آن ماده كاري ندارم .آن ماده بهتر از اين است .اينها واقعاً
عبارات غلطی است .بنده تاجرِ برنجم ،حاال رفتهام روغن
خريدهام ...
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ تجاري میشود.

اشخاصی كه براي خود به معامالت غير منقول اشتغال دارد نيز

آقاي عليزاده ـ بايد بروم اثبات كنم كه براي خانهي خودم

مجري است؛ يعنی تكاليف را بر او بار كرده است ،ولی نه

خريدهام .اآلن اين ماده ،اينطوري میگويد .اين ماده اينطوري

همهي احكام را .اينها اصالً قابل جمع است؟! اصالً اينها چه

است و حال اينكه آن اموري كه به تجارت من ربط پيدا

نسبتی با هم دارند؟!

میكند ،تجاري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تناقض است.

آقاي سوادکوهي ـ در ماده ( )1قانون تجارت فعلی هم گفتهاند

آقاي عليزاده ـ اگر آقاي تاجر براي خودش يك خانه گرفته

كليهي معامالت بين تجّار ،تجارتی است.

3

است ...

آقاي يزدي ـ اين ماده میگويد معاملهي بين دو تاجر ،تجارتی

آقاي ابراهيميان ـ نه ،گفته است «اشتغال براي خود».

است؛ يعنی شما در شهر خودتان برنج خريدهايد و براي

آقاي عليزاده ـ نه.

برنجفروشی در تهران فرستاديد ،اين معامله ،معاملهي تجارتی

آقاي ابراهيميان ـ بله ،يعنی اينكه اين آقا نمايندهي كسی نيست؛

است؟ معاملهي تجارتی در اينجا يعنی چه؟ يعنی وقتی

خودش كارش را خريد و فروش مال غير منقول قرار بدهد.

میخواهند ماليات بگيرند ،از اين معامالت هم ماليات

آقاي عليزاده ـ خودش به معامالت غير منقول اشتغال دارد.

میگيرند ،مگر اينكه آن برنج را براي رفع حوائج شخصی

آقاي ابراهيميان ـ اشتغال به آن معنايی كه در ماده ( )3گفته

خودتان خريده باشيد.

است .اين حكمی كه براي اعمال تجاري گفتيم ،براي اين كار

آقاي مدرسي يزدي ـ من هم گفتم مگر اينكه به خاطر حوائج

هم است .اين معامالت براي نياز شخصی نيست؛ يعنی طرف

شخصی باشد.

شغلش را معامالت غير منقول قرار بدهد.

آقاي رهپيك ـ معنايش همين است ديگر؛ معنايش اثبات آن

آقاي عليزاده ـ انجام معامالت غير منقول تجاري كه اشتغال هم

است؛ معنايش چيز ديگري نيست.

داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حكم واقعيت اين است.

آقاي ابراهيميان ـ اين حكم ذيل ماده ( )3۰میآيد.

آقاي رهپيك ـ استفاده براي حوائج شخصی واقعيت ندارد؛ بايد

آقاي رهپيك ـ اين عبارت ذيل ماده ( )3۰را مثالً بايد در ماده

اثبات كنيد كه اينطور است.

( )33میآورد و به آن قيد میزد.

منشي جلسه ـ «ماده  -13معامالت غير منقول ،تجارتي محسوب

آقاي ابراهيميان ـ اگر يك كسی تاجر نباشد ،اما ما برخی از

نميشوند».

الزامات قانون تجارت را در موردش اعمال كنيم كه اشكالی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟ واقعاً چرا معامالت غير منقول

ندارد .اينها هدفشان اين بوده است .الزامات و تكاليف اين

را استثناء كرده است؟

مصوبه در مورد اين نوع آدم غير تاجر ،قابل اعمال است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمیخواهند احكام تجاري را روي آن

آقاي عليزاده ـ اين عبارت را بايد در ذيل ماده ( )33بياورد ،نه

معامالت بگذارند .به زمينفروشی نمیخواهند عنوان عمل

آنجا ذيل ماده (.)3۰

تجاري بدهند.

آقاي رهپيك ـ اين عبارت ،آنجا چگونه معنی میشود؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ زمينفروشی ،ساختمانفروشی،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن ماده ( ،)3۰مربوط به امين است

آپارتمانفروشی.

كه هم براي غير و هم براي خودش كار میكند .منظور از آن

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها را نمیخواهند تجاري بنامند.

عبارت صدر ماده ( )3۰اين است.

آقاي رهپيك ـ ذيل ماده ( )3۰كه بررسی آن براي بعد ماند،

آقاي رهپيك ـ نه ،در صدر ماده ( )3۰يك حكمی براي امين

گفته است اين حكم ،يعنی تكاليف قانونی تاجر ،دربارهي

گفته است ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعد گفته است اگر اين امين براي خودش

 .1ماده ( )1قانون تجارت مصوب « :3133/۲/31ماده  - 1معامالت ذيل به
اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكی از آنها تجارتی محسوب میشود:
 -3كليه معامالت بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها
»... -۲

كار میكند ،دوباره هم اين احكام و تكاليف قانونی را دارد.
آقاي عليزاده ـ ما نمیفهميم اين حكمِ ضمانت خودِ امين ،چه
شده است؟ «امين اموال غائب يا نماينده قانونی محجور كه
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براي آنان به هريك از اعمال موضوع ماده ( )3اين قانون

آقاي ابراهيميان ـ شغلتان است.

اشتغال دارند ،فقط از حيث شمول تكاليف قانونی ،تاجر

آقاي عليزاده ـ شغل من است ،ولی تجارت محسوب نمیشود.

محسوب میشوند».

آقاي رهپيك ـ اما تكاليف قانونی تاجر را داريد.

آقاي رهپيك ـ بعد ،میگويد «اين حكم»؛ منظور از عبارت «اين

آقاي عليزاده ـ خب اين موضوع چه ربطی به امين دارد؟

حكم» چيست؟

آقاي رهپيك ـ من هم همين را میگويم؛ میگويم چرا اين

آقاي ابراهيميان ـ يعنی شمول تكاليف قانونی

عبارت ،ذيل ماده ( )3۰آمده است؟

آقاي رهپيك ـ میدانم؛ اين حكم يعنی تكاليف قانونی تاجر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ،يك عبارتی است مربوط به

آقاي مدرسي يزدي ـ درست میگويد .آن عبارت ،معنا دارد؛

امين؛ شايد میخواهد بگويد اگر امين براي خودش هم معامله

منتها يك جاي نامناسبی است.

كرد ...

آقاي رهپيك ـ بله ،اين عبارت را بايد در ماده ( )33میآورد و

آقاي عليزاده ـ معلوم نيست كه اين عبارت چرا در انتهاي ماده

میگفت معامالت غير منقول كالً تجاري نيست ،الّا در مورد

( )3۰آمده است .اين عبارت اآلن معلوم نيست چرا انتهاي اين

تكاليف قانونی تاجر.

آمده است.

آقاي عليزاده ـ قسمت اخير ماده ( )3۰كه میگويد «اين حكم

آقاي رهپيك ـ احتماالً چون اين عبارتها را جدا جدا

درباره شخصی كه  »...يعنی چه؟

نوشتهاند[ ،بعد ذيل مواد آوردهاند لذا گاهی بين عبارت مواد

آقاي رهپيك ـ در اينجا ،يك حكم بيشتر نيامده است.

ارتباطی ديده نمیشود].

آقاي عليزاده ـ در مورد امين اموال غائب دارد میگويد.

آقاي عليزاده ـ واقعش اين است كه ما بايد اين موضوع را به

آقاي رهپيك ـ نه ،حكمش را میگويد .اين كه شما میگوييد

مجلس بگوييم .بگوييم مشخص نيست كه اين عبارت چرا

موضوعش است .حكمش چيست؟ حكمش اين است كه

اينجا آمده است.

تكاليف قانونی دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده ( )33میگويد معامالت غير

آقاي ابراهيميان ـ اين آقا ،امين اموال آن شخص غائب است يا

منقول كالً تجاري نيست ،چه عليه او ،چه له او تكاليفی هم

آن كسی است كه سرپرست قانونی محجور است و با اموال

نيست.

آنها دارد تجارت انجام میدهد ،اما كارها را او انجام میدهد.

آقاي رهپيك ـ بله ،ماده ( )33اطالق دارد ،اما ذيل ماده ( )3۰آن

خودش تاجر نيست ،اما تكاليف تاجر در مورد او قابل اعمال

را قيد زده است.

است؛ يعنی اينكه با مالك ،وحدت مزايا دارد .ما اگر قرار است

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بين اين دو تناقض وجود دارد .آن

ورشكستگی اعالم كنيم ،خود اين آقاي قيّمِ [محجور و

قيدِ ذيل ماده ( )3۰بايست اينجا بيايد .اين قيد را آنجا كه

سرپرست اموال غائب را ورشكسته میدانيم].

نمیتواند بياورد.

آقاي عليزاده ـ آن ماده كه دارد میگويد« :امين اموال غائب يا

آقاي عليزاده ـ مشخص نيست كدام حكم را بايد پذيرفت؟

نماينده قانونی محجور كه براي آنان به هر يك از اعمال

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعارض دارد.

موضوع ماده ( )3اين قانون اشتغال دارند ،فقط از حيث شمول

آقاي رهپيك ـ آن قيد بايد ذيل ماده ( )33میآمد.

تكاليف قانونی ،تاجر محسوب میشوند».

آقاي عليزاده ـ بايد بگوييم اين قيد مذكور در قسمت اخير ماده

آقاي ابراهيميان ـ گفته است «فقط از حيث شمول».

( ،)3۰معنايش در اين محل مشخص نيست و با توجه به ماده

آقاي عليزاده ـ در ادامه گفته است «اين حكم درباره شخصی كه

( ،)33با آن تعارض دارد.
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براي خود به معامالت غير منقول اشتغال دارد نيز مجري است».
آقاي ابراهيميان ـ يعنی شخصی كه براي خودش معامالت غير
منقول میكند هم مشمول اين حكم است.
آقاي عليزاده ـ من يك سؤال دارم؛ من اگر شب و روز ،اموال
غير منقول خريد و فروش كنم ...

 .1بررسی اين مصوبه در جلسهي مورخ  3131/۲/3۰شوراي نگهبان ادامه
يافته است.

